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I. rész 

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
44/2015. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

az egyes adókötelezettségek elektronikus úton történő teljesíthetőségéről szóló
104/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (24) bekezdésében 
foglalt felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az egyes adókötelezettségek elektronikus úton tör-
ténő teljesíthetőségéről szóló 104/2012. (XII. 27.) Főv. 
Kgy. rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„(1) Elektronikus úton, a fővárosi önkormányzati adó-
hatóság honlapján közzétett számítógépes program se-
gítségével teljesíthető

a) az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység 
után fizetendő helyi iparűzési adó bevallásának be-
nyújtása,

b) az idegenforgalmi adó bevallásának benyújtása,
c) az egyéni vállalkozó vagy a magánszemély iparűzé-

si adó, idegenforgalmi adó hatálya alá történő be-
jelentkezésének benyújtása,

d) a változás-bejelentés benyújtása iparűzési adó, 
idegenforgalmi adó adónemben.”

2. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
 főjegyző főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 
(Art.) 175. § (24) bekezdése szerint, ha az önkormány-
zat rendelete így rendelkezik, az önkormányzati adóha-
tósághoz teljesítendő bejelentés, bevallás, illetve adat-
szolgáltatás az önkormányzat által közzétett módon, 
elektronikus úton is teljesíthető. Az önkormányzati ren-
delet előírhatja, hogy az adószámmal rendelkező adózó a 
bejelentést, a bevallást, illetve az adatszolgáltatást elekt-
ronikus úton teljesíti. 

A módosítás technikai jellegű, a rendeleti szöveg pon-
tosítását jelenti.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Technikai pontosítás, az elektronikus úton intézhető 
ügykörök változtatása nélkül a rendelet szövegét igazítja 
a törvényi rendelkezéshez. 

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépését tartalmazza.

s
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
45/2015. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

az építményadóról szóló
71/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi adókról szóló 
1990. évi C. törvény 1. § (2) és (4) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) be-
kezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljár-
va a következőket rendeli el.

1. §

Az építményadóról szóló 71/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. 
rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendel-
kezés lép: 

„(2) Az adó évi mértéke az (1) bekezdés szerinti adó-
alap-számítás alapján 1 848 Ft/m².”

2. §

A rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba. 

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
 főjegyző főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Budapest főváros közigazgatási területével össze-
függő egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi 
CXXVIII. törvény módosította a helyi adókról szóló 
1990. évi C. törvény (Htv.) helyi adó bevezetésére vo-
natkozó rendelkezéseit. A Htv. 1. §-ának (4) bekezdé-
se 2014. január 1-től a fővárosi önkormányzatot jogosít-
ja fel az általa közvetlenül igazgatott terület tekintetében 

az egyébként a kerületi önkormányzat által bevezethető 
helyi adó bevezetésére. (A fővárosi önkormányzat által 
közvetlenül igazgatott terület fogalma alatt a Budapest 
főváros közigazgatási területéről és kerületi beosztásáról 
szóló 1994. évi XLIII. törvényben meghatározott terüle-
tet kell érteni.) A Fővárosi Önkormányzat élt a törvény 
szerinti lehetőséggel, és a Htv. 1. § (4) bekezdésében ka-
pott felhatalmazásra tekintettel 2014. január 1-től önálló-
an vezethet be építményadót az általa közvetlenül igaz-
gatott területen. A közgyűlési rendeletalkotás a Htv. 6. § 
c) pontja szerinti valorizáció érvényesítését  jelenti.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az építményadó mértékét határozza meg a 2016. évre 
vonatkozóan. A Htv. az építmény m²-ben számított hasz-
nos alapterülete szerinti adóalap után 1 100 Ft/m²-ben ha-
tározza meg az adó évi mértékének felső határát, amely 
– ugyancsak a Htv. rendelkezése alapján – a fogyasztói 
árszínvonal változásának figyelembe vételével valorizál-
ható (adómaximum). Az önkormányzat adómegállapítási 
joga arra terjed ki, hogy a helyi sajátosságokhoz, az ön-
kormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adó-
alanyok teherviselő képességéhez és az adómaximum 
összegét figyelembe véve az adó mértékét megállapítsa. 
A rendelet módosítás az adó mértékét a jelenlegi 1 700 Ft/
m²-rel szemben a helyi adókról szóló törvény szerinti fel-
ső határ után, a fogyasztói árszínvonal változásait figye-
lembe véve, az adómaximumban állapítja meg.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépését tartalmazza.
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
46/2015. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő 
és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének
és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 

31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a személyszállítási 
szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 12. § (3)–
(4) bekezdésében, valamint a 49. § (3) bekezdés b) pont-
jában, továbbá az árak megállapításáról szóló 1990. évi 
LXXXVII. törvény 7. § (3) bekezdésében kapott felhatal-
mazás alapján, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a kö-
vetkezőket rendeli el:

1. §

A személytaxival végzett személyszállítási szolgálta-
tás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező 
szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások 
létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személy-
taxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) 
Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § c) pontja he-
lyébe az alábbi rendelkezés lép:

„c) speciális taxiállomás: a kiemelt közforgalmú léte-
sítmények közül a repülőterek, vasúti pályaudvarok mel-
letti közterületen létesített taxiállomás;”

2. §

A R. 3. §-a kiegészül az alábbi új (1a) bekezdéssel:

„(1a) A személytaxiknak meg kell felelniük az 1. mel-
lékletben meghatározott feltételeknek, és a 2. melléklet-
ben meghatározott külső megjelenésre vonatkozó kö-
vetelményeknek. A jármű külső megjelenésében a 2. 
melléklet 7. pontjában meghatározott „opcionális ele-
mek” között meghatározottakon túl egyéb külső látvány-
elem nem alkalmazható.”

3. §

A R. 3. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelke-
zés lép:

„(3) Személytaxin kizárólag a (2) bekezdésben meg-
határozottak szerinti szabadjelző helyezhető el, kivéve, 
ha a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szol-
gálat rendelkezik védjegyoltalom alatt álló szabadjelző-
vel. Ez utóbbi esetben a (2) bekezdésben meghatározott 
szabadjelző helyett a védjegyoltalom alatt álló és a köz-
lekedésszervező által előzetesen jóváhagyott szabadjel-
ző is felszerelhető a szolgálattal érvényes szerződésben 
álló alvállalkozó, tag, munkavállaló személytaxijára, és 

az ilyen szabadjelzőt a személytaxi-szolgáltató egyebek-
ben a (2) és a (3a) bekezdésekben szabályozottak szerint 
használhatja.”

4. §

A R. 3. §-a kiegészül az alábbi új (3a) bekezdéssel:

„(3a) A személytaxin a (2) vagy a (3) bekezdésben 
meghatározott szabadjelzőt a jármű hossztengelyére me-
rőlegesen kell elhelyezni.”

5. §

A R. 3. §-a kiegészül az alábbi új (6a) bekezdéssel:

„(6a) Személytaxiban az utasok megfigyelésére alkal-
mas képrögzítő berendezés kizárólag abban az esetben 
alkalmazható, ha azt a vonatkozó egyéb jogszabályi elő-
írások lehetővé teszik.”

6. §

A R. 3. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelke-
zés lép:

„(7) Minden év december 1-jétől a következő év márci-
us 15-ig terjedő időszakban szolgáltatást teljesíteni kizá-
rólag téli típusú gumiabronccsal felszerelt személytaxival 
lehet.”

7. §

A R. 3. §-a kiegészül az alábbi új (12a) bekezdéssel:

„(12a) A személytaxiban a taxi-gépkocsivezető biz-
tonsága érdekében vagy egyéb célból csak olyan techni-
kai megoldások alkalmazhatóak, amelyek a jogszabályok 
alapján a szükséges hatósági engedélyezési eljáráson 
megfeleltek, és azok általános állapota nem kifogásol-
ható, nem balesetveszélyes (pl. nem sérült, nem repedt).”

8. §

A R. 4. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelke-
zés lép:

„(5) A szolgálatnál a személygépkocsival díj ellené-
ben végzett közúti személyszállításról szóló kormányren-
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deletben meghatározott ideig megőrzött megrendeléseket 
a közlekedésszervező az alvállalkozói járműszám megál-
lapítása, valamint az utaspanaszok vizsgálatával össze-
függő célból ellenőrizheti.”

9. §

A R. 4. § (6) bekezdésében szereplő felsorolás az aláb-
bi új f) ponttal egészül ki:

„f) képes a járművezető támadásjelzése, személyi sé-
rüléssel járó saját balesetjelzése alapján a központban 
figyelmeztető jelzést és valós idejű helyazonosítót on-li-
ne fogadni annak érdekében, hogy az illetékes hatóságok 
értesítése haladéktalanul megtörténhessen a diszpécser-
szolgálat közreműködésével.”

10. §

A R. 4. §-a kiegészül az alábbi új (7c) bekezdéssel:

„(7c) A szolgálat kizárólag a (7) bekezdés szerint ta-
núsított diszpécseralkalmazással közvetítheti a fuvarada-
tokat.”

11. §

A R. 5. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelke-
zés lép:

„(2) A szolgálat pénzügyi szempontból akkor megfe-
lelő, ha a saját tőkéje eléri a 100 millió forint összeget. 
Az a szolgálat, amely 400 gépkocsit meghaladó gépko-
csipark szervezésében vesz részt, a 401. gépkocsitól ezen 
felül további 25 000 Ft/gépkocsi mértékű saját tőkét is 
köteles igazolni.”

12. §

A R. 9. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelke-
zés lép:

„(2) Amennyiben a kiemelt közforgalmú létesítmé-
nyek közül a repülőterek, vasúti pályaudvarok mellet-
ti közterület üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat –
önkormányzati rendeletet kivéve – jogszabály alapján 
más gazdálkodó szervezet köteles ellátni, vagy a közte-
rület használatának jellege, vagy a közterülettel hatá-
ros létesítményekkel összefüggő fokozott biztonsági köve-
telmények azt indokolják, a közlekedésszervező az ilyen 
közterület üzemeltetését végző gazdálkodó szervezettel 
a taxiállomás létesítésével, fenntartásával, működtetésé-
vel, és megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátásá-
ról – e rendelet általános vagy a 10. §-ban foglalt külön-
leges szabályainak figyelembevételével – megállapodást 
köthet.”

13. §

A R. 11. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelke-
zés lép:

„(3) A vállalkozás a taxiállomás-használati hozzájá-
rulás iránti kérelmet a közlekedésszervezőnél nyújthat-
ja be, amennyiben nem került sor a korábbi hozzájá-
rulás 1 éven belüli közlekedésszervezői visszavonására. 
Az a vállalkozás, amely rendelkezik érvényes taxiállo-
más-használati hozzájárulással, a lejártát megelőző 30 
napon belül nyújthat be új kérelmet.”

14. §

A R. 11. §-a kiegészül az alábbi új (6a) bekezdéssel:

„(6a) Taxiállomás-használati hozzájárulás kizárólag 
olyan vállalkozás gépkocsijára adható ki, amely Buda-
pest közigazgatási területére érvényes tevékenységi en-
gedéllyel rendelkezik és a forgalmi engedélyébe jogosult-
ként bejegyzett üzemben tartásában áll.”

15. §

A R. 11. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelke-
zés lép:

„(7) A közlekedésszervező – a jármű megszemlélését 
követően – a taxiállomás-használati hozzájárulást csak 
abban az esetben adja ki, ha a vállalkozás és a jármű e 
rendelet feltételeinek megfelel. A taxiállomás-használati 
hozzájárulás érvényességének feltétele, hogy a vállalko-
zás adószáma nem került felfüggesztésre.”

16. §

A R. 11. § (11) bekezdése helyébe az alábbi rendel-
kezés lép:

„(11) A közlekedésszervező által biztosított matricát a 
személytaxi szélvédőjén, a belső visszapillantó tükör mö-
gött, kívülről jól látható módon kell elhelyezni. A közle-
kedésszervező által biztosított kártyát a személytaxi veze-
tője ellenőrzés esetén köteles átadni.”

17. §

A R. 12. §-a kiegészül az alábbi új (4a) bekezdéssel:

„(4a) A taxiállomásra érkező első személytaxinak a 
taxiállomás közúti jelzőtábla vonalában kell megállnia 
és a továbbiakban érkező személytaxiknak az útburkolati 
jellel felfestett területet – egymás után érkezve – folyama-
tosan kell szorosan egymás mögött feltölteniük, a kiegé-
szítő táblán jelzett járműszámig. A taxiállomásról távo-
zó taxik helyének sor végéről történő újabb taxikkal való 
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feltöltődését a már ott tartózkodó járműveknek folyama-
tos felzárkózással kell biztosítaniuk.”

18. §

A R. 12. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelke-
zés lép:

„(8) A közlekedésszervező a személytaxi-szolgálta-
tást nyújtó vállalkozások felé éves időszakra vonatkozó 
taxiállomás-üzemeltetési, szolgáltatási díjat érvényesít. 
A taxiállomás-üzemeltetési, szolgáltatási díjat úgy kell 
megállapítani, hogy az a feladat teljes körű éves ellátá-
sának – ideértve a taxiállomás-üzemeltetési közszolgál-
tatás működési költségeinek (személyi, dologi kiadások, 
taxiállomások karbantartása, új állomások létesítése, ta-
xiállomás-üzemeltetéssel összefüggő beruházások, ellen-
őrzések stb.), és az ellenőrzésbe bevont közreműködők-
nek – a pénzügyi fedezetét biztosítsa.”

19. §

A R. 12. § (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelke-
zés lép:

„(9) A díjat a vállalkozás a taxiállomás-használati 
hozzájárulás kiadását megelőzően köteles a közlekedés-
szervező részére megfizetni. A vállalkozás kezdeményezé-
sére a személytaxi év közbeni szolgáltatási körből történő 
kivonása esetén a befizetett díjnak az egy évből hátralé-
vő arányos része a vállalkozás kérelmére számára visz-
szatérítésre kerül.”

20. §

A R. 12. § (10) bekezdése helyébe az alábbi rendel-
kezés lép:

„(10) Az éves díj mértéke 40 000 Ft + áfa. Gyári elekt-
romos gépjárművek esetében a díj 50% kedvezmény biz-
tosítása mellett értendő, azaz 20 000 Ft + áfa, hibrid és 
a tisztán földgázüzemű – max. 15 l tartalék benzintartá-
lyú – gépkocsik esetén az éves díj mértéke 20% kedvez-
mény biztosítása mellett értendő, azaz 32 000 Ft + áfa.”

21. §

A R. 12. § (10) bekezdése helyébe az alábbi rendel-
kezés lép:

„(10) Az éves díj mértéke 12×5 417 Ft + áfa. Gyári 
elektromos gépjárművek esetében a díj 75% kedvezmény 
biztosítása mellett értendő, azaz 12×1 355 Ft + áfa, hib-
rid és a tisztán földgázüzemű – max. 15 l tartalék benzin-
tartályú – gépkocsik esetén az éves díj mértéke 20% ked-
vezmény biztosítása mellett értendő, azaz 12×4 334 Ft 
+ áfa.”

22. §

A R. 13. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelke-
zés lép:

„(4) Aki az e rendeletben foglalt, a taxiszolgáltatásra 
vonatkozó előírásokat megsérti, vagy a taxiállomást 
nem rendeltetésszerűen használja – ideértve különösen 
a szándékos vagy súlyosan gondatlan szennyezést, ron-
gálást –, továbbá aki a repülőtér, vasúti pályaudvar üze-
mi területét, vagy a közösségi közlekedési szolgáltató 
kezelésében lévő területen a személygépkocsival díj elle-
nében végzett közúti személyszállításról szóló kormány-
rendeletben előírtakat megsértve jár el, attól a közle-
kedésszervező a taxiállomás-használati hozzájárulást a 
taxiállomás-használati megállapodás azonnali hatályú 
felmondásával visszavonja.”

23. § 

(1) A R. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. mellékle-
te lép.

(2) A R. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. mellékle-
te lép.

24. §

(1) A rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglaltak kivé-
telével – 2015. december 1. napján lép hatályba.

(2) A 21. § 2016. január 1. napján lép hatályba.

(3) A 11. § 2017. január 1. napján lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
 főjegyző főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A személytaxi-szolgáltatást nyújtó vállalkozások szá-
mának csökkenése, valamint a Taxi rendelet 2013. szep-
tember 1-jei hatálybalépéséből eredő többletfeladatok 
– így különösen a személytaxi-szolgáltatások próbauta-
záson alapuló ellenőrzései, a járműminősítések – költ-
ségei indokolják a bevételek korrekcióját és kezelését, 
amely a szolgáltatói járművek számának csökkenése mi-
att, csak a díj emelésével valósítható meg. Szükséges to-
vábbá a szabályozás tárgyában országos érvénnyel meg-
jelenő a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti 
személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. ren-
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delet 2015. augusztus 7-én hatályba lépő rendelkezései-
vel történő harmonizáció megteremtése.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet lehetővé teszi 
a repülőtér mellett, a vasúti pályaudvar területén is – 
amennyiben a szolgáltatás végzéséhez a létesítmény üze-
meltetője kezdeményezte – létesíthető legyen speciális 
taxiállomás. A módosító javaslat alapvető indoka a re-
pülőtér mellett a frekventált, nemzetközi utasforgalom-
ban is jelentős vasúti pályaudvarokon speciális, biztonsá-
gi szempontú taxiállomás feltételeinek a megteremtése.

A 2. §-hoz

A R. hatályba lépése óta számos megjegyzés szólt ar-
ról, hogy a mellékletek rendelkezésben történő megerő-
sítése szükséges az érvényesíthetőség miatt.

A 3. §-hoz

A pontosításra azért van szükség, mert nem kell és 
nem is lehet egy időben 2 szabadjelzőt a járművön elhe-
lyezni.

A 4. §-hoz

Alapvető fogyasztói igény és szakmai kritérium, hogy 
a szolgáltatás elfogadását megelőzően az utas megismer-
hesse, hogy mely szolgáltatásra szerződik ráutaló ma-
gatartással a járműbe beülést megelőzően. Az utasnak a 
járműbe ülést megelőzően látnia kell, hogy „TAXI” jár-
műbe ül. A szabad taxi leintéssel történő megállítása ese-
tén az utazni szándékozónak megfelelő távolságból lát-
nia kell a szabad jelzőről, hogy a jármű szabad vagy 
foglalt státuszú.

Az 5. §-hoz

A mindenkor hatályos a személyszállítási szolgáltatá-
sokról szóló törvény rendelkezései meghatározzák azon 
járművek körét, amelyekben utastér irányú megfigyelés-
re alkalmas kamera elhelyezhető. A TAXI nem tartozik 
a felsorolt járművek közé a jogalkotó szándéka szerint. 
A TAXI nem tömegközlekedési jármű, ezért a privát ada-
tok gyűjtésének célhoz kötöttsége nem igazolható (mert 
nem az adatok gyűjtéséhez fűződő közösségi érdek ütkö-
zik az információs önrendelkezési jog egyéni érdekével, 
hanem két egyéni érdek (szolgáltató-fogyasztó).

A 6. §-hoz

Magyarország jellemző téli időszaki hőmérsékletvi-
szonyairól szóló szakértői vizsgálat alapján célszerű – a 

vállalkozások észrevételeire figyelemmel – az indokolt 
kötelező téli gumiabroncs-alkalmazási időszak megvál-
toztatása.

A 7. §-hoz

Képviselői indítvány alapján került beépítésre a ren-
delkezés. A taxi-gépjárművezető testi épségének, életé-
nek védelme érdekében, indokolt a védelmi eszközök 
beépíthetőségét – amennyiben azt magasabb szintű jog-
szabály feltételekkel megengedi – biztosítani. 

A 8. §-hoz

A rendelkezés módosítására a Budapest Főváros Kor-
mányhivatala BPB/004/00306-3/2014. törvényességi fel-
ügyeleti vizsgálatban megállapítottak figyelembevételé-
vel került sor.

A 9. §-hoz

Amennyiben a személytaxik gépjárművezetőit táma-
dás, vagy baleset éri, hatékony eszköz lehet a védelmük 
érdekében eljáró hatóságok értesítésének akadályai, vagy 
az értesítési késedelmek megelőzése érdekében. Foko-
zott visszatartó hatása miatt jelentős szerepe lehet a taxi-
gépkocsivezetők elleni támadások megelőzésében.

A 10. §-hoz

Felmerült egyes szolgálatok részéről az az igény, hogy 
a diszpécseralkalmazás használatának kötelező jellegét 
rendelkezésbe foglalni szükséges.

A 11. §-hoz

A saját tőke 11. §-ban meghatározott mértékű emelé-
sére leghamarabb egy teljes gazdasági évet követő év ja-
nuár 1-jével kerülhet sor, kellő felkészülési időt biztosít-
va a szolgálatokat üzemeltető vállalkozások részére.

A 12. §-hoz

A 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet lehetővé teszi 
a repülőtér mellett, a vasúti pályaudvar területén is – 
amennyiben a szolgáltatás végzéséhez a létesítmény üze-
meltetője kezdeményezte – létesíthető legyen a fokozott 
biztonsági követelményeknek megfelelő speciális taxi-
állomás. 

A 13. §-hoz

Számos esetben a jogsértés miatt visszavont tevékeny-
ségi taxiengedély helyett, már a visszavonáskor (a jog-
orvoslatról történő lemondással egy időben) új tevé-
kenységi engedélyezési eljárást kezdeményez ugyanaz 
a vállalkozás, akinek üzemeltetésében áll a jogsértéssel 
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érintett szolgáltatói rendszámú taxi. Ilyen feltételek mel-
lett, valamennyi eredményes ellenőrzés válik nap, mint 
nap eredménytelenné, és további szankciót a tárgyban a 
közlekedési hatóság nem tud alkalmazni.

A 15. §-hoz

Az MT rendelet hatályos 5/A. § (8) bekezdése értel-
mében: 

„A pénzügyi teljesítőképesség abban az esetben meg-
felelő, ha a vállalkozás

a) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 
178. § 32. pontja szerint – a kérelme benyújtásának 
időpontjában – köztartozásmentes adózónak minő-
sül, és…..”

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 
32. pontja szerint:

„köztartozásmentes adózói adatbázis: az állami adó-
hatóság honlapján közzétett, az adózó nevét, elnevezését, 
adóazonosító számát tartalmazó nyilvántartás, amely 
azokat az adózókat tartalmazza, akiknek/amelyeknek az 
alábbi együttes feltételek szerint

a) a közzétételt megelőző hónap utolsó napján nincs 
az állami adóhatóságnál és vámhatóságnál nyil-
vántartott nettó adótartozása, valamint köztarto-
zása;

b) nincs behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el 
nem évült adótartozása;

c) nyilatkozata alapján a közzétételt megelőző hónap 
utolsó napjáig esedékes bevallási és befizetési köte-
lezettségének maradéktalanul eleget tesz/tett;

d) adószámát nem függesztették fel;
e) nem áll csődeljárás, végelszámolás, illetve felszá-

molási eljárás alatt;
f) csoportos adóalanyiság esetén a csoportos adó-

alanynak nincs általános forgalmi adó tartozása;
g) nem minősül adó megfizetésére kötelezettnek”

A 16. §-hoz

Szükséges pontosítani az elhelyezés módját.

A 17. §-hoz

Szükséges a taxiállomások használati szabályainak 
pontosítása a kialakult rossz gyakorlat visszaszorítása, a 
kapacitások maximális kihasználhatóságának biztosítása 
céljából. E rendelkezés hiányában a taxiállomás kisajátí-
tását célzó magatartások nem igazolhatóak az ellenőrzé-
sek során, a kapacitások jobb kihasználására tett erőfe-
szítések eredménye elmarad.

A 18. §-hoz

A közszolgáltatási szerződésben foglaltak figyelem-
bevételével „a BKK a Taxiállomás Üzemeltetési Kom-
penzáció összegének megállapítása érdekében köte-

les minden évben legkésőbb november 15-ig átadni az 
Önkormányzatnak a tervezett Taxiállomás Üzemelteté-
si Kompenzáció mértékére vonatkozó javaslatát. A terve-
zett Taxiállomás Üzemeltetési Kompenzációt a BKK úgy 
köteles meghatározni, hogy az éves Taxiállomás Haszná-
lati Díjak összegének – amelyet az Önkormányzat rende-
lettel állapít meg – teljes mértékben fedeznie kell a BKK 
Taxiállomás Üzemeltetési Feladatainak ellátását.”
A Taxirendelet 12. § (8) rendelkezései szerint „A köz-
lekedésszervező a személytaxi-szolgáltatást nyújtó vál-
lalkozás felé éves időszakra vonatkozó taxiállomás-üze-
meltetési, -szolgáltatási díjat érvényesít. A taxiállomás 
üzemeltetési, szolgáltatási díjat úgy kell megállapítani, 
hogy az a feladat teljes körű éves ellátásának – ideértve a 
taxiállomás-üzemeltetési közszolgáltatás működési költ-
ségeinek (személyi, dologi kiadások, taxiállomások kar-
bantartása, új állomások létesítése, taxiállomás-üzemel-
tetéssel összefüggő beruházások, ellenőrzések, stb.), és 
az ellenőrzésbe bevont közreműködők – pénzügyi fede-
zetét biztosítsa.

A 19. §-hoz

A rendelkezés a tevékenységgel összefüggésben idő-
közben született jogerős döntésekre tekintettel került 
pontosításra.

A 20. §-hoz

A tisztán elektromos meghajtású járművek kiemelt tá-
mogatása, 75% díjkedvezménye összhangban áll az Élő 
bolygónk klímavédelmi program célkitűzéseivel. 

A 21. §-hoz

A taxiállomás-üzemeltetési, -szolgáltatási díj (droszt-
díj) mértéke megváltozása időpontját határozza meg. 

A 22. §-hoz

A módosító javaslat alapvető indoka, hogy a repülő-
terek mellett a nemzetközi utasforgalomban frekventált 
vasúti pályaudvarokon a fokozott biztonsági követelmé-
nyeknek megfeleljenek. Az ellenőrzést végző szerveze-
tek elejét tudják venni az illegális, agresszív, vagy egyéb 
az érintett létesítmény rendjét veszélyeztető, és ezzel az 
ország jó hírét csorbító, a tisztességes szolgáltatás szabá-
lyait megszegő taxisok tevékenységének.

A 23. §-hoz

A R. 1–2. sz. mellékletében pontosítani szükséges a 
gyakorlat során kiderült hiányosságokat.

A 24. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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1. melléklet a 46/2015. (XI. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
1. melléklet a 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

1. A Budapest közigazgatási területére kiadott taxiengedéllyel rendelkező személytaxi műszerfalán és a jobb és bal hát-
só ablakán e rendeletben rögzített hatósági árként meghatározott konkrét tarifát jól látható módon a közlekedésszervező 
egységes tarifatájékoztató táblázatával kell feltüntetni. A személytaxin 200×200 mm-es méretben elhelyezendő belülről 
olvashatóan a közlekedésszervező egységes tarifatáblázata a jármű jobb és bal hátsó ablakán átlátszó fólián fehér grafiká-
val, műszerfalán fehér fólián, fekete grafika kivitelben.

2. A műszerfalon elhelyezett tarifatájékoztató táblázattal együtt fel kell tüntetni a szolgáltatással kapcsolatos panaszbe-
jelentés lehetőségéről szóló tájékoztatást. A közlekedésszervező egységes tarifatáblázata tartalmazza a panaszbejelentés 
lehetséges címzettjeit az alábbiak szerint (az intézmény nevének és címének feltüntetésével):

„Panaszaival kapcsolatosan a következő helyeken tehet bejelentést:

1. BKK Zrt. Ügyfélszolgálata
 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19–21.
 e-mail: bkk@bkk.hu
 tel.: +36 1 3 255 255 ; +36 30 774 1000

2. Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelőség,
 Fogyasztókapcsolati Iroda 
 1052 Budapest, Városház utca 7. 

„

3. A szöveges információkat mindkét tájékoztatón a magyar nyelv mellett angol nyelven is ki kell írni.

4. A tarifatájékoztató táblázatokban az egyes tarifaelemek díjait minimum 4 mm magas kövér betűkkel kiemelten kell 
feltüntetni.

5. A közzétett információkat – a díjak kivételével – minimum 3 mm magas félkövér betűkkel kiemelten kell feltüntetni. 
A személytaxi jobb oldali hátsó ajtaján 500×300 mm-es méretben el kell helyezni az e rendelet 16. §-ában rögzített ható-
sági árként meghatározott tarifát magyar és angol nyelvű értelmezéssel, átlátszó fólián alkalmazott fekete kövér betűkkel.

6. A bal első ajtón alkalmazni szükséges a közlekedésszervező által kiadandó „Minősített budapesti taxi” feliratú mat-
ricát 350×80 mm-es felületen átlátszó fólia kivitelben, fekete félkövér betűkkel.

7. Az „Utasinformáció” című közlekedésszervezői kiadványt (3. melléklet) a jármű utasterében szükséges laminált ki-
vitelben kihelyezni, az első ülések üléstámláin a hátsó ülésekről mindkét oldalon jól láthatóan, bal oldalon angol, jobb 
oldalon magyar nyelven, valamint a jobb első ülés melletti kesztyűtartóban fekvő A5-ös méretben, egyik oldalon angol, 
másik oldalon magyar nyelven.
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2. melléklet a 46/2015. (XI. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
2. melléklet a 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

A személytaxi külső megjelenésére vonatkozó követelmények

1. Felhasznált színek: 
Sárga: RAL 1023 Traffic Yellow vagy ezzel megegyező szín
Fekete: RAL 9017 Traffic Black vagy ezzel megegyező szín

2. Az autó alapszíne:
Sárga: RAL 1023 Traffic Yellow vagy ezzel megegyező szín

3. Felhasznált betűkészlet: 
Magyar szövegnél: Frutiger Next Lt / Bold (kövér)
Angol szövegnél: Frutiger Next Lt / Medium Italic (dőlt félkövér)

4. Taxi pepita sáv:
Az ablakok alatt a két ajtó szélességében átlátszó fólián fekete-átlátszó (víztiszta) négyzetekből álló sáv fut végig. Látvá-
nya a járműre felragasztva fekete-sárga (alapszínnel megegyező kódú).

A sáv mérete:
minimum: 1 négyzet – 40×40 mm; 2 sor négyzet: 80 mm magas
optimális: 1 négyzet – 50×50 mm; 2 sor négyzet: 100 mm magas
maximum: 1 négyzet – 60×60 mm; 2 sor négyzet: 120 mm magas

5. Megjelenítendő elemek színei: 
A kötelező információs elemek kocsi karosszériáján és az ablakokon fekete színnel jelennek meg. A belső térben leg-

alább 70%-os kontrasztkülönbségnek kell lennie a szöveg és a háttér között.

6. Kötelező elemek: 
a) Jobb első ajtó

Taxi engedélyszáma (350×40 mm-es felületen): Átlátszó matricán fekete Frutiger Next Lt 40 mm magas félkö-
vér betűvel
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b) Jobb hátsó ajtó
Egységes kilométerdíj (500×300 mm-es felületen): Átlátszó matricán fekete Frutiger Next Lt

 

c) Jobb hátsó ajtó ablaka
c1) Egységes kilométerdíj + dohányozni tilos piktogram (200×200 mm-es felületen): Átlátszó matricán fehér gra-
fika, betűtípus Frutiger Next Lt

”

c2) Használható bankkártyák (100×200 mm-es felületen, a hátsó kisméretű ablakon): Átlátszó matricán
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d) Bal első ajtó
„Minősített budapesti taxi / Licensed Budapest taxi” feliratú matrica (350×80 mm-es felületen) átlátszó fólia ki-
vitelben fekete félkövér betűkkel.

e) Bal hátsó ajtó
Nem helyezhető el semmi.

f) Bal hátsó ajtó ablaka
Egységes kilométerdíj + dohányozni tilos piktogram (200×200 mm-es felületen): Átlátszó matricán fehér grafi-
ka, betűtípus Frutiger Next Lt

g) Kocsi eleje
Nem helyezhető el semmi.

h) Kocsi hátulja
Nem helyezhető el semmi.

i) Kocsi oldala
Pepita taxi sáv az ablak alatt, az ajtók elejétől a végéig (A és C oszlop között). 

7. Opcionális elemek
a) Jobb első ajtó

A taxi engedélyszáma alatt a személytaxi-szolgáltatást szervező és közvetítő szolgálat közlekedésszervező által 
jóváhagyott levédett logója (250×250 mm-es felületen) és telefonszáma (250×80 mm-es felületen): Átlátszó mat-
ricán, fehér háttér nélkül (ha kiegészítő szöveg szükséges, az fekete Frutiger Next Lt).

b) Jobb hátsó ajtó
Kötelező elemeken túl nem helyezhető el semmi.

c) Jobb hátsó ajtó ablaka
Kötelező elemeken túl elhelyezhető a taxaméterbe programozott viteldíjakról szóló díjtáblázat.

d) Bal első ajtó
a „Minősített budapesti taxi / Licensed Budapest taxi” feliratú matrica alatt a személytaxi-szolgáltatást szervező 
és közvetítő szolgálat közlekedésszervező által jóváhagyott levédett logója (250×250 mm-es felületen) és telefon-
száma (250×80 mm-es felületen): Átlátszó matricán (ha kiegészítő szöveg szükséges, az fekete Frutiger Next Lt).
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e) Bal hátsó ajtó
Kötelező elemeken túl nem helyezhető el semmi.

f) Bal hátsó ajtó ablaka
Kötelező elemeken túl nem helyezhető el semmi.

g) Kocsi orra
Kötelező elemeken túl nem helyezhető el semmi.

h) Kocsi hátulja
Hátsó lökhárító: Előzetes közlekedésszervezői jóváhagyás mellett opcionálisan felhasználható reklámfelület, 
melynek mérete:

Szélesség: a hátsó kerék nyomtávjának fele, középre rendezve.
Magasság: a lökhárítón nem nyúlhat túl

Példa:
Hátsó tengelytáv: 1520 mm.
Engedélyezett szélesség: 1520/2=760 mm – középre rendezve.

8. Egységes taxi szabadjelző: 
A szabadjelző elölről és hátulról látható befogadó mérete: 410×171 mm, oldalirányból nézett szélessége legalább 
5 mm. 
Hátulsó oldala borostyánsárga alapon fekete mezőben borostyánsárga színű betűvel tartalmazza a „TAXI” kiírást, 
elülső oldala fehér alapon fekete mezőben fehér színű betűvel tartalmazza a „TAXI” kiírást. 
A felirat színe: Hátra borostyánsárga, előre fehér. 
Betűkészlet: Frutiger Next Lt/Hátra borostyánsárga, előre fehér.
A keretben található sárga szín: Borostyánsárga.
Előre fehér vagy borostyánsárga, hátra borostyánsárga színnel világít.

9. A melléklet szerinti előírásokat az alábbi ábrák szemléltetik:
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II. rész

Kivonat
Budapest Főváros Közgyűlése
2015. szeptember 30-i ülésének

jegyzőkönyvéből

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1159/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:
 1. Javaslat a 2024-es nyári olimpiai és paralimpiai 

játékok megrendezésével kapcsolatos, a pályá-
zási eljárásról szóló nyilatkozat elfogadására

 2. Javaslat barátsági és együttműködési megálla-
podás létrehozására Budapest Főváros Önkor-
mányzata és Ho Si Minh Város Népi Bizottsága 
között

 3. Javaslat együttműködési szándéknyilatkozat alá-
írására Mongólia fővárosa Ulánbátor és Magyar-
ország fővárosa Budapest között 

 4. Javaslat a BKK Zrt. nem kijelölt közlekedés-
szervezői és közútkezelői státuszához tartozó 
feladatainak racionalizálására és átszervezésére

 5. Javaslat az utcabútor szerződésekkel kapcsola-
tos döntések meghozatalára

 6. Javaslat a 2014. évi „847402 Bűnmegelőzési ke-
ret” terhére nyújtott támogatások beszámolójá-
nak elfogadására 

 7. Javaslat a Főpolgármesteri Hivatalt érintő 2015. 
évi beruházási engedélyokiratok módosítására 
és új feladatok jóváhagyására 

 8. Javaslat a Magyar Állam részére átadandó Da-
gály fürdő és egyéb ingatlanokra 

 9. Javaslat 2016. évi folyószámla-hitelkeret jóvá-
hagyására 

10. Javaslat a Bp. XI., Kérő u. 3/b. sz. alatti helyiség 
megváltozott munkaképességű munkavállalók 
fog lalkoztatásához közfeladat ellátásához kap-
csolódó ingyenes használatba adására a Rehab 
Force Nonprofit Kft. részére

11. Javaslat a BKK Zrt. egyszemélyes tulajdonában 
álló gazdasági társaságok létesítő okiratainak 
módosítására 

12. Javaslat a BKV Zrt. egyszemélyes tulajdonában 
álló gazdasági társaságok létesítő okiratainak 
módosítására 

13. Javaslat a Budapesti Városigazgatóság Zrt. által 
ellátandó közfeladatok szabályozására 

14. Javaslat a REK Kft. törzstőke emelésére és kap-
csolódó alapító okirat módosítására 

15. Javaslat informatikai feladatok fedezetének biz-
tosítására

16. Javaslat a 2015. augusztus 17-i viharkárhoz kap-
csolódó vis maior támogatás igénylésére 

17. Javaslat az M3 metróvonal járműparkjának kor-
szerűsítéssel egybekötött felújításához szükséges 
forrás tőketartalék útján történő biztosításáról és 
a forrás felhasználásának feltételrendszeréről 
szóló megállapodás 1. sz. módosításának meg-
kötésére 

18. Javaslat tag delegálására a 2014–2020-as uniós 
programozási időszak Partnerségi Megállapodás 
monitoring bizottságába

19. Javaslat a „Fővárosi Önkormányzat Városháza 
épületenergetikai felújítása” című, KEOP-5.5.0/ 
A/12-2013-0036 jelű projekt támogatási szerző-
désének 1. számú módosítására 

20. Javaslat megállapodás megkötésére a Margit-
sziget szennyvízelvezetésének tervezése projekt 
előkészítési és a megvalósítással összefüggő 
szervezési/koordinációs feladataira és a projekt 
engedélyokiratának 1. sz. módosítására 

21. Javaslat a „Budapest-Józsefváros, Magdolna 
Negyed Program III.” c. projekt támogatási szer-
ződésének és a konzorciumi együttműködési 
megállapodás 4. és 5. sz. módosításainak jóvá-
hagyására 

22. Javaslat a Budapest Szíve Városfejlesztő Non-
profit Kft. elszámolási megállapodásának elfo-
gadására 

23. Javaslat a Budapesti Mozi Közalapítvánnyal kap-
csolatos tulajdonosi döntésre 

24. Javaslat szociális és kulturális intézmények fel-
adatainak támogatására

25. Javaslat a hajléktalanellátó szervezetek támoga-
tási szerződéseinek módosítására 

26. Javaslat a 100 fő alatti intézmények előirányzat 
rendezésére

27. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Idősek Ott-
hona, Polgárdi intézmény záró beszámolójának 
elfogadására 

28. Javaslat kulturális célú támogatásokra 
29. Javaslat a Thália Színház Nonprofit Kft. Mik-

roszkóp Színpad rekonstrukciójának előkészíté-
sével kapcsolatos döntésekre 

30. Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum alapító 
okiratának módosítására

31. Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum Lajos 
utcai kiállítóházának helyreállításához szüksé-
ges előirányzatok rendezésére 

32. Javaslat a városligeti Konrad Adenauer úton a 
névadó tiszteletére állítandó mellszobor jóváha-
gyására  



2864 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. november 12.

33. Parkolásüzemeltetésre vonatkozó együttműkö-
dési megállapodás megkötése a III. kerületi Ön-
kormányzattal 

34. Parkolásüzemeltetésre vonatkozó együttműkö-
dési megállapodás megkötése a XIII. kerülettel 

35. Javaslat Budapest Főváros Önkormányza-
ta 2015. évi összevont költségvetéséről szóló 
9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosítá-
sára

36. Döntés fővárosi kitüntető díjak adományozásá-
ról  

37. Javaslat kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetői-
nek megválasztására

38. Javaslat bírósági ülnökök soron kívüli választá-
sára 

39. Javaslat kulturális nonprofit kft. ügyvezetőjének 
munkavégzésre irányuló további jogviszonyával 
kapcsolatos döntésre 

40. G. K. M-né fellebbezése Budapest Főváros Fő-
jegyzője FPH079/1317-4/2015. számú I. fokú 
határozata ellen 

41. M-né B. G. jogorvoslati kérelme Budapest Fő-
város Főpolgármestere FPH079/878-8/2015. 
számú I. fokú határozata ellen 

42. Javaslat a BKV Zrt. tulajdonában lévő egyes in-
gatlanok értékesítéséhez, valamint hasznosításá-
hoz történő hozzájárulásra 

43. Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. ki-
sebbségi részvényesei közötti részvényátruhá-
záshoz kapcsolódó döntések meghozatalára 

44. Javaslat az FCSM Zrt. 2015. évi üzleti tervének 
elfogadására

45. Javaslat a BKK Zrt. negyedéves tájékoztatási 
kötelezettségére vonatkozó döntések meghoza-
talára 

46. Javaslat a 2013. évi TÉR_KÖZ városrehabilitá-
ciós pályázatok egyes támogatási szerződései-
nek módosítására 

47. Javaslat a Városligeti építési szabályzat módosí-
tásához kapcsolódó környezeti értékelés tartal-
mának elfogadására 

48. Javaslat a BKK Zrt. bérleti szerződésének meg-
szüntetésére, a bérelt eszközök egy részének 
megvásárlására és a visszaadásra kerülő eszkö-
zökhöz kapcsolódó egyéb döntésekre 

49. Javaslat a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. és a 
Fővárosi Önkormányzat között megkötött táv-
hőszolgáltatási közszolgáltatási szerződés 1. 
számú módosítására 

50. Javaslat a Kormány 1472/2015. (VII. 15.) Korm. 
határozata alapján módosított Budapest Integrált 
Területi Programjának elfogadására

51. Javaslat az ECOSMART c. pályázat 2. forduló-
ba történő benyújtására a Horizont 2020 keret-
program „Klaszterek által nyújtott támogatás az 
új értékláncokhoz” című kiírására  

52. Javaslat a BVA Budapesti Városarculati Non-
profit Kft. 2015. évi üzleti tervével kapcsolatos 
tulajdonosi döntések meghozatalára 

53. Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtá-
sáról 

54. Balázs Mór síremlékének felújítása 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1160/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat az utcabútor szerződé-
sekkel kapcsolatos döntések meghozatalára” című 
előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását. 

A napirend 1. pontja: Javaslat a 2024-es nyári olim-
piai és paralimpiai játékok megrendezésével kapcsola-
tos, a pályázási eljárásról szóló nyilatkozat elfogadására

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1161/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest 2024. évi nyári olimpiai és paralimpiai 
játékokra való pályázásával összefüggésben jóvá-
hagyja, elfogadja az előterjesztés mellékletében ta-
lálható nyilatkozatot, és felkéri a főpolgármestert 
annak aláírására, valamint arra, hogy gondoskod-
jon az aláírt nyilatkozat Nemzetközi Olimpiai Bi-
zottsághoz történő eljuttatásáról. 

Határidő: 2015. október 15.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 2. pontja: Javaslat barátsági és együtt-
működési megállapodás létrehozására Budapest Fővá-
ros Önkormányzata és Ho Si Minh Város Népi Bizottsá-
ga között

Előterjesztő: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1162/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
egyetért és jóváhagyja a Budapest Főváros Önkor-
mányzata és Ho Si Minh Város Népi Bizottsága 
között 2015. szeptember 7. napján megkötött ba-
rátsági és együttműködési megállapodást az előter-
jesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. 

A napirend 3. pontja: Javaslat együttműködési szán-
déknyilatkozat aláírására Mongólia fővárosa Ulánbátor 
és Magyarország fővárosa Budapest között

Előterjesztők: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1163/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti Mongólia fővárosa, Ulánbá-
tor és Magyarország fővárosa, Budapest közötti 
együttműködési szándéknyilatkozatot az előter jesz-
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tés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felhatal-
mazza a főpolgármestert a szándéknyilatkozat alá-
írására.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 4. pontja: Javaslat a BKK Zrt. nem kije-
lölt közlekedésszervezői és közútkezelői státuszához tar-
tozó feladatainak racionalizálására és átszervezésére

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Kocsis Máté, Sidó 
Szabolcs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1164/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a BKK 
Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Műkö-
dő Részvénytársaságtól – mint a BKK Közút Zrt. 
egyszemélyes tulajdonosától – magához vont ha-
táskörben eljárva úgy dönt, hogy a BKK Zrt. alap-
szabályának 9.3.25. a.) pontja szerint a BKK Köz-
út Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb 
szerveként eljárva úgy módosítja a BKK Közút 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabá-
lyát, hogy a Társaság neve Budapest Közút Zártkö-
rűen Működő Részvénytársaság, röviden Budapest 
Közút Zrt. legyen. 

Határidő: 2015. október 30. 
Felelős: Tarlós István 

1165/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dönté-
sekről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a 
BKK Közút Zrt. vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1166/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Elviekben egyetért a BKK Zrt. feladatainak és Bu-
dapest Közút Zrt. feletti tulajdonosi szerepének ra-
cionalizálására és átszervezésére vonatkozó kon-
cepcióval az előterjesztésben bemutatottak szerint. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a kon-
cepció megvalósíthatóságához szükséges vizsgá-
latok, külső egyeztetések lefolytatása, annak ered-
ményeként a jogi, tulajdonosi és finanszírozási 
rendszer kidolgozása iránt, majd ennek alapján ké-
szítsen konkrét döntési javaslatot a Fővárosi Köz-
gyűlés részére annak érdekében, hogy 2016. január 
1-től már a megváltozott feladatstruktúrával mű-
ködjön a BKK Zrt. és a Budapest Közút Zrt., az 
EBRD és szükség esetén az Európai Bizottság jó-
váhagyásainak függvényében. 

Határidő: 2015. november 30. 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 5. pontja: Javaslat az utcabútor szerző-
désekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Kocsis Máté, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1167/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
tudomásul veszi az utcabútor szerződések telje-
sítésével kapcsolatosan lefolytatott ellenőrzések 
eredményétm és egyetért az előterjesztésben meg-
fogalmazott megállapításokkal.

1168/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a MAHIR Cityposter Kft.-vel 
2006. szeptember 28. napján megkötött szerződést 
rendkívüli felmondással, a Polgári Törvénykönyv-
ről szóló 1959. évi IV. törvény 321. § (1) bekez-
dése, valamint a Fővárosi Önkormányzat tulajdo-
nában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. 
(III. 8.) Főv. Kgy. rendelet 20. § (1) bekezdés c) és 
d) pontjai alapján 2015. október 31. napjával fel-
mondja, és felhatalmazza a főpolgármestert az elő-
terjesztés 14. számú mellékletében szereplő értesí-
tés aláírására.

Határidő: 2015. október 31. 
Felelős: Tarlós István 

1169/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Felszólítja a MAHIR Cityposter Kft.-t, hogy a 
rendkívüli felmondást tartalmazó értesítésben meg-
jelölt időponttól számított 60 napon belül a Fővá-
rosi Önkormányzat tulajdonában álló közterüle-
tek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. 
rendelet 22. § (1) bekezdése alapján a szerződés 
keretében telepített hirdetőoszlopokat a Fővárosi 
Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló köz-
területekről kártalanítási igény nélkül bontsa el és 
az eredeti állapotot állítsa helyre.

Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 6. pontja: Javaslat a 2014. évi „847402 
Bűnmegelőzési keret” terhére nyújtott támogatások be-
számolójának elfogadására

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1170/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a Fővárosi Közgyűlés által a Fővárosi Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság részére 2014. évben 
– FPH015/312-2/2014. számú támogatási szerző-
dés alapján – nyújtott 8 000 E Ft összegű egyszeri, 
vissza nem térintendő támogatás felhasználásáról 
szóló, az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti be-
számolót, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy 
erről tájékoztassa a támogatottat.



2866 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. november 12.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1171/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Elfogadja a Fővárosi Közgyűlés által a T-Rádió Ala-
pítvány részére 2014. évben – FPH015/308-2/2014. 
számú támogatási szerződés alapján – nyújtott 
7 000 E Ft összegű egyszeri, vissza nem térinten-
dő támogatás felhasználásáról szóló, az előterjesz-
tés 5. sz. melléklete szerinti beszámolót, egyúttal 
felkéri a főpolgármestert, hogy erről tájékoztassa a 
támogatottat.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1172/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Elfogadja a Fővárosi Közgyűlés által az Állatmen-
tő Liga részére 2014. évben – FPH015/313-4/2014. 
számú támogatási szerződés alapján – nyújtott 
2 000 E Ft összegű egyszeri, vissza nem térinten-
dő támogatás felhasználásáról szóló, az előterjesz-
tés 7. sz. melléklete szerinti beszámolót, egyúttal 
felkéri a főpolgármestert, hogy erről tájékoztassa a 
támogatottat.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 7. pontja: Javaslat a Főpolgármeste-
ri Hivatalt érintő 2015. évi beruházási engedélyokiratok 
módosítására és új feladat jóváhagyására

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr. távollétében: 
Bárdonné dr. Benda Mónika 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1173/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Városháza kazánok cseréje, kor-
szerűsítése” feladatot csökkentett, 56 797 E Ft-os 
összköltséggel, a „Főpolgármesteri Hivatal va-
gyonvédelmi koncepciójának végrehajtása” felada-
tot változatlan összköltséggel és módosuló műszaki 
és pénzügyi ütemezéssel kívánja megvalósítani. 
Továbbá meg kívánja valósítani a „Főpolgármeste-
ri Hivatal III. udvar csapadékvíz elvezető rendsze-
rének rekonstrukciója” feladatot 35 000 E Ft össz-
költséggel, és ehhez a szükséges forrást biztosítja.

1174/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
A feladatok végrehajtása érdekében csökkenti a 
„740301 Hivatali beruházások” cím támogatási és 
kiadási előirányzatán belül a „Városháza kazánok 
cseréje, korszerűsítése” feladatot 47 714 E Ft-tal (a 
kiadásból céljelleggel támogatott intézményi be-
ruházások 37 570 E Ft, beruházási célú előzetesen 
felszámított áfa 10 144 E Ft);
– ezzel egyidejűleg címen belül tervbe veszi az új 

„Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapa-

dékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója” 
feladatot 1 778 E Ft-tal (a kiadásból céljelleg-
gel támogatott intézményi beruházások 1 400 E 
Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 
378 E Ft);

– továbbá 45 936 E Ft-tal megemeli a „840701 
Évközi indítású önkormányzati beruházások” 
cím kiadási, azon belül az önkormányzati beru-
házások előirányzatán a „Fejlesztések átüteme-
zésének tartaléka”-t. 

Ezzel a „Városháza kazánok cseréje, korszerűsí-
tése” feladat 2015. évi előirányzata 2 286 E Ft-ra, 
(ebből céljelleggel támogatott intézményi beruhá-
zások 1 800 E Ft, beruházási célú előzetesen fel-
számított áfa 486 E Ft), 2016. évi üteme 12 714 E 
Ft-ra (ebből céljelleggel támogatott intézményi be-
ruházások 10 011 E Ft, beruházási célú előzetesen 
felszámított áfa 2 703 E Ft), összköltsége 56 797 E 
Ft-ra változik.
A „Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadék-
víz elvezető rendszerének rekonstrukciója” feladat 
2015. évi előirányzata 1 778 E Ft (ebből céljelleg-
gel támogatott intézményi beruházások 1 400 E Ft, 
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 378 E 
Ft), 2016. évi üteme 33 222 E Ft (ebből céljelleggel 
támogatott intézményi beruházások 26 159 E Ft, 
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 7 063 E 
Ft), összköltsége 35 000 E Ft.
Továbbá a feladatok műszaki és pénzügyi átüteme-
zése érdekében csökkenti a „740302 Hivatali beru-
házások” cím támogatási és kiadási előirányzatán 
belül a „Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi 
koncepciójának végrehajtása” feladatot 95 000 E 
Ft-tal (a kiadásból céljelleggel támogatott intézmé-
nyi beruházások 74 803 E Ft, beruházási célú előze-
tesen felszámított áfa 20 197 E Ft), ezzel egyidejű-
leg 95 000 E Ft-tal megemeli a „841801 Év közben 
indított beruházások kerete” cím kiadási, azon be-
lül az önkormányzati beruházások előirányzatán 
ugyanezen feladatot.
Ezzel a „Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi 
koncepciójának végrehajtása” feladat összköltsége 
és 2017. évi üteme változatlanul hagyása mellett a 
2015. évi előirányzata 15 000 E Ft-ra (ebből céljel-
leggel támogatott intézményi beruházások 11 811 
E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 
3 189 E Ft), 2016. évi üteme 225 000 E Ft-ra (eb-
ből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 
177 165 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámí-
tott áfa 47 835 E Ft) változik.

1175/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „Városháza kazánok cseréje, korsze-
rűsítése” feladat 5925 sz. engedélyokirat 6. sz. mó-
dosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerin-
ti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy 
gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról.
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Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István 

1176/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „Főpolgármesteri Hivatal III. sz. ud-
var csapadékvíz elvezető rendszerének rekonst-
rukciója” feladat 7119 sz. engedélyokiratát az elő-
terjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal és 
felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
engedélyokirat aláírásáról.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István 

1177/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „Főpolgármesteri Hivatal vagyonvé-
delmi koncepciójának végrehajtása” feladat 7068 
sz. engedélyokiratának 1. sz. módosítását az előter-
jesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal és fel-
kéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az en-
gedélyokirat aláírásáról.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István 

A napirend 8. pontja: Javaslat a Magyar Állam ré-
szére átadandó Dagály fürdő és egyéb ingatlanokra

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1178/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
hatályon kívül helyezi a 782/2015. (VI. 23.) Főv. 
Kgy. határozatnak a BGYH Zrt., valamint a Buda-
pesti Városigazgatóság Zrt. alaptőkéje leszállításá-
nak elrendelésére vonatkozó 2. és 3. bekezdését. 
A hatályon kívül helyezés a határozat egyéb részeit 
nem érinti.

1179/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § 
(3) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapes-
ti Városigazgatóság Zrt. alapszabályának VI. feje-
zet 1. zm.) pontjában a Budapesti Városigazgatóság 
Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörében eljárva, a 
Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (a további-
akban: BGYH) alapítójaként úgy dönt, hogy a bu-
dapesti XIII. kerület 25879 hrsz.-ú, a BGYH tu-
lajdonát képező ingatlant (Dagály Strandfürdő, a 
továbbiakban: Ingatlan) térítésmentesen a Magyar 
Állam tulajdonába kívánja adni azzal, hogy az In-
gatlan átadása a 2015. évi XXXIII. törvény szerin-
ti közérdekű beruházás céljára szolgál, ezért az In-

gatlan átadása a jogszabály végrehajtása érdekében 
történik.
Ennek érdekében felkéri a főpolgármestert az In-
gatlan átruházására vonatkozó megállapodás előké-
szítésére és a Fővárosi Közgyűlés soron következő 
ülésére történő beterjesztésére.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapító fenti dön-
téseiről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján a Bu-
dapesti Városigazgatóság Zrt., valamint a BGYH 
Zrt. vezető tisztségviselőit tájékoztassa.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő 
ülése

Felelős: Tarlós István 

1180/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Elviekben támogatja, hogy a BKV adósságállomá-
nyának átvállalásával, a fővárosi közösségi közle-
kedés működési forráshiányának, illetve a közös-
ségi közlekedés hosszú távú finanszírozásának 
biztosításával összefüggésben a Magyar Állam ré-
széről közfeladat ellátásának elősegítése céljából 
átadni kért, az előterjesztés 3. számú mellékletében 
szereplő ingatlanok térítésmentesen átadásra kerül-
jenek a Magyar Állam részére a közterhek megté-
rítése mellett. Az ingatlanok átadásával összefüg-
gően felmerülő költségek megtérítéséről a felek a 
megkötésre kerülő egyes megállapodásokban ren-
delkeznek.
Felkéri a főpolgármestert, hogy tegyen javaslatot a 
vonatkozó megállapodások megkötésére.

Határidő: 90 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 9. pontja: Javaslat 2016. évi folyószám-
la-hitelkeret jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1181/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata 
2016. évben a tárgyévi gazdálkodásához legfeljebb 
25 000 M Ft folyószámlahitelt vesz igénybe. 

1182/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal, hogy a 2016. évi folyó-
számlahitel igénybevételének és visszafizetésének 
időtartama alatt annak költségeit a 2016. évi költ-
ségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve a költ-
ségvetési előirányzatmódosítások során figyelembe 
veszi. 

Határidő: a 2016. évi költségvetés tervezésekor, illet-
ve folyamatosan a 2016. év során 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 10. pontja: Javaslat a Bp. XI., Kérő u. 
3/b. sz. alatti helyiség megváltozott munkaképességű 
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munkavállalók foglalkoztatásához közfeladat ellátásához 
kapcsolódó kedvezményes használatba adására a Rehab 
Force Nonprofit Kft. részére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1183/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tör-
vény 11. § (10) bekezdésében, valamint a Fővárosi 
Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás cél-
jára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. 
rendelet 35. § (1) és (3) bekezdései alapján bizto-
sított hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy bérbe 
adja a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező 
853/24/B/2 hrsz.-ú, Budapest XI., Kérő u. 3/b. fszt. 
6. szám alatti, 175 m² alapterületű raktár helyiséget 
a Rehab Force Nonprofit Kft. (székhelye: 1061 Bu-
dapest, Vasvári Pál u. 3. I. em. 3.) részére az alábbi 
feltételekkel:
a) A bérleti jogviszony a hatálybalépés napjától 5 

év határozott időtartamra jön létre, közfeladat 
ellátásában való közreműködés elősegítésére. A 
közfeladat ellátásában való közreműködés előse-
gítése keretében kizárólag pékség/cukrászüzem 
hozható létre és üzemeltethető a helyiségben 
hajléktalanok, munkanélküliek és megváltozott 
munkaképességűek rehabilitációs foglalkoztatá-
sa céljából.

b) A kedvezményes bérleti díj összege 19 570 + kö-
zös költség Ft/hó + áfa, mely a szerződés aláírá-
sának napjától számítva 12 havonta a Közpon-
ti Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett 
fogyasztói árindex mértékével emelkedik.

c) Az óvadék háromhavi bruttó piaci bérleti díjnak 
megfelelő összeg, azaz 745 617 Ft.

d) A bérlő a kedvezményes bérleti díjon felül kö-
teles viselni a saját nevében megkötött szol-
gáltatói szerződések alapján a bérlemény hasz-
nálatával együtt járó rezsiköltséget, illetve a 
bérlemény üzemeltetésével összefüggésben fel-
merülő egyéb költségeket (víz, elektromos ener-
gia, gáz, csatorna, szemétszállítás, takarítás, kar-
bantartás, stb...).

e) A Fővárosi Önkormányzat, mint bérbeadó hoz-
zájárul ahhoz, hogy a bérleményt a bérbevevő a 
megváltozott munkaképességű személyek fog-
lalkoztatása érdekében rehabilitációs akkreditált 
telephelyként bejelentse.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 10. számú 
mellékletét képező bérleti szerződést, egyidejűleg 
felhatalmazza a főpolgármestert a bérleti szerződés 
aláírására.

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 11. pontja: Javaslat a BKK Zrt. egysze-
mélyes tulajdonában álló gazdasági társaságok létesítő 
okiratainak módosítására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1184/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a va-
gyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) 
bekezdésében foglaltak alapján, a BKK Budapes-
ti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Rész-
vénytársaságtól – mint a BKK Közút Zrt. egysze-
mélyes tulajdonosától – magához vont hatáskörben 
eljárva jóváhagyja az előterjesztés 1. sz. mellékle-
tének megfelelően a BKK Közút Zrt. alapszabá-
lyának módosítását, és felkéri a főpolgármestert az 
előterjesztés 1. sz. mellékletét képező alapszabály-
módosítás, valamint az előterjesztés 2. sz. mellék-
letét képező módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapszabály aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1185/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dönté-
sekről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a 
BKK Közút Zrt. vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1186/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a va-
gyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) 
bekezdésében foglaltak alapján, a BKK Budapes-
ti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Rész-
vénytársaságtól – mint a Budapest Szíve Városfej-
lesztő Nonprofit Kft. egyszemélyes tulajdonosától 
– magához vont hatáskörben eljárva jóváhagyja 
az előterjesztés 3. sz. mellékletének megfelelően a 
Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. ala-
pító okiratának módosítását, és felkéri a főpolgár-
mestert az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező 
alapítóokirat-módosítás, valamint az előterjesztés 
4. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és ki-
adására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1187/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dönté-
sekről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a 
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Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. veze-
tő tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 12. pontja: Javaslat a BKV Zrt. egysze-
mélyes tulajdonában álló gazdasági társaságok létesítő 
okiratainak módosítására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1188/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a va-
gyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) 
bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Köz-
lekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól 
– mint a BKV Járműjavító Kft. egyszemélyes tulaj-
donosától – magához vont hatáskörben eljárva jó-
váhagyja az előterjesztés 1. sz. mellékletének meg-
felelően a BKV Járműjavító Kft. alapító okiratának 
módosítását, és felkéri a főpolgármestert az előter-
jesztés 1. sz. mellékletét képező alapítóokirat-mó-
dosítás, valamint az előterjesztés 2. sz. mellékletét 
képező módosításokkal egységes szerkezetbe fog-
lalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1189/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dönté-
sekről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a 
BKV Járműjavító Kft. vezető tisztségviselőit érte-
sítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1190/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a va-
gyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) 
bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Köz-
lekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól 
– mint a BKV Panoráma Kft. egyszemélyes tulaj-
donosától – magához vont hatáskörben eljárva jó-
váhagyja az előterjesztés 3. sz. mellékletének meg-
felelően a BKV Panoráma Kft. alapító okiratának 
módosítását, és felkéri a főpolgármestert az előter-
jesztés 3. sz. mellékletét képező alapítóokirat-mó-
dosítás, valamint az előterjesztés 4. sz. mellékletét 
képező módosításokkal egységes szerkezetbe fog-
lalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1191/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dönté-
sekről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a 
BKV Panoráma Kft. vezető tisztségviselőit érte-
sítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 13. pontja: Javaslat a Budapesti Város-
igazgatóság Zrt. által ellátandó közfeladatok szabályo-
zására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, Sidó Szabolcs 

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 42/2015. (X. 20.) önkormányzati rendeletét 
a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a va-
gyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szó-
ló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 
előterjesztés 1. számú melléklete szerint. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1192/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapes-
ti Városigazgatóság Holding Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság legfőbb szerveként eljárva 
– Jóváhagyja a Budapesti Városigazgatóság Zrt. 

alapszabályának módosítását az előterjesztés 
2/a. számú melléklete szerinti tartalommal, és 
felkéri a főpolgármestert az alapszabályt módo-
sító okirat aláírására, valamint az előterjesztés 
2/b. sz. melléklete szerinti egységes szerkezetbe 
foglalt alapszabály kiadására.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésekről a 
Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján a Társaság 
vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1193/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat 
és a Budapesti Városigazgatóság Zrt. közötti, mó-
dosításokkal egységes szerkezetbe foglalt „Közfel-
adat-ellátás és társasági részesedéshez kapcsolódó 
egyes tulajdonosi jogok gyakorlásának feltételeiről 
szóló megállapodás” című szerződést az előterjesz-
tés 3. sz. mellékletében foglaltak szerinti tartalom-
mal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Város-
igazgatóság Zrt. feladatfinanszírozására irányulóan 
gondoskodjon a feltételesadó-megállapításra irá-
nyuló soron kívüli eljárás megindításáról, a Város-
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igazgatóság Zrt. szakmai közreműködésének és el-
járásának bevonásával.

Határidő: 2015. október 30. 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 14. pontja: Javaslat a REK Kft. törzstőke-
emelésére és kapcsolódó alapító okirat módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1194/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
hatályon kívül helyezi a Fővárosi Közgyűlés Gaz-
dasági Bizottsága 755/2014. (IX. 23.), valamint a 
756/2014. (IX. 23.) számú határozatait, és a Bu-
dapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a va-
gyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva meg-
emeli a REK Rác Fürdő Eszközkezelő Korlátolt Fe-
lelősségű Társaság jegyzett tőkéjének (törzstőké-
jének) összegét névértéken, 80 000 000 Ft pénzbeli 
hozzájárulással 2 403 270 000 Ft összegre emeli fel. 
A törzstőkeemelés összegét a Társaság kizárólagos 
tulajdonos tagja, Budapest Főváros Önkormány-
zata teljesíti. Budapest Főváros Önkormányzata 
a törzstőkeemelés összegét legkésőbb a cégválto-
zás bejelentéséig a Társaság számlavezető bankjá-
ba történő bankátutalás útján fizeti meg, amelynek 
végrehajtásával kapcsolatos szükséges intézkedések 
megtételére felhatalmazza a főpolgármestert. A tő-
keemeléssel összefüggésben a REK Rác Fürdő Esz-
közkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb 
szerveként eljárva jóváhagyja a REK Rác Fürdő 
Eszközkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság ala-
pító okiratának módosítását az előterjesztés 3. sz. 
melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpol-
gármestert az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező 
alapítóokirat-módosítás, valamint az előterjesztés 
4. sz. mellékletét képező, módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1195/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
A REK Kft. tőkeemelésével kapcsolatban csökken-
ti a „913201 Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és kö-
vetelésérvényesítés céltartaléka” cím kiadási, azon 
belül a tartalékok előirányzatot 80 000 E Ft-tal, 
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847902 
REK Kft. szakmai feladatai” kiadási, azon belül a 
részesedések beszerzése, meglévő részesedések nö-
velése előirányzatot. 

1196/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dönté-
sekről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a 
Társaság vezető tisztségviselőit értesítse. 

Határidő: 8 munkanap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 15. pontja: Javaslat informatikai felada-
tok fedezetének biztosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1197/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Hivatal költséghatékonyabban 
üzemeltethető informatikai eszközparkjának kiala-
kítása érdekében nagyteljesítményű multifunkcio-
nális készülékeket kíván beszerezni 4 500 E Ft 
összköltséggel 2015-ben. A feladat pénzügyi fede-
zetét a tárgyévi költségvetésében „Digitális hálóza-
ti fénymásolók cseréje 2015.” feladat keretén belül 
biztosítja. 

1198/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a „Számítástechnikai eszközök be-
szerzése 2015.” tárgyú feladat keretén belül fejlesz-
teni kívánja a Beszerzés Tervező (BESZT) rend-
szert. A feladatot módosított műszaki tartalommal 
és 13 500 E Ft többletforrás biztosításával kívánja 
megvalósítani. 

1199/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
A 205/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. határozat alapján a 
beszerzési, közbeszerzési eljárásokhoz előzetes kö-
telezettséget vállal, hogy a Hivatalban működő in-
formatikai rendszerek, eszközök 2016. évi üzemel-
tetéséhez Budapest Főváros Önkormányzatának 
2016. évi költségvetésében, a „710501 Hivatali in-
formatikai feladatok” cím dologi kiadásai között 
427 400 E Ft-ot biztosít.

Határidő: a 2016. évi költségvetés tervezése 
Felelős: Tarlós István 

1200/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
A hivatali informatikai beruházási feladatok ellá-
tásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása ér-
dekében csökkenti a „710501 Hivatali informatikai 
feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadá-
sok (többi dologi kiadás) előirányzatát 11 954 E Ft-
tal, valamint csökkenti a „930001 Általános tarta-
lék” cím kiadási, azon belül a tartalék előirányzatát 
6 046 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg tervbe veszi a 
„740302 Hivatali beruházások” cím támogatási és 
kiadási előirányzatán belül az új:
– „Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 

2015.” feladatot 4 500 E Ft-tal (ebből: céljelleg-
gel támogatott intézményi beruházások 3 490 E 
Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 
943 E Ft, fejlesztéshez kapcsolódó bruttó dologi 
kiadások 67 E Ft (ebből: fejlesztésekhez kapcso-
lódó dologi kiadások: 53 E Ft, dologi kiadások 
áfája 14 E Ft). A feladat összköltsége 4 500 E Ft;
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továbbá címen belül megemeli a 
– „Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015.” 

feladatot 13 500 E Ft-tal (ebből: céljelleggel tá-
mogatott intézményi beruházások 10 139 E 
Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 
2 828 E Ft, fejlesztéshez kapcsolódó bruttó do-
logi kiadások: 533 E Ft (ebből: fejlesztésekhez 
kapcsolódó dologi kiadások: 413 E Ft, dologi ki-
adások áfája: 120 E Ft).

A feladat összköltsége és 2015. évi előirányzata 
61 000 E Ft-ra változik (ebből: céljelleggel támo-
gatott intézményi beruházások 47 584 E Ft, beru-
házási célú előzetesen felszámított áfa 12 848 E Ft, 
fejlesz téshez kapcsolódó bruttó dologi kiadások 
902 E Ft (ebből: fejlesztésekhez kapcsolódó dologi 
kiadások: 782 E Ft, dologi kiadások áfája: 120 E 
Ft). 

1201/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Eseti jelleggel elvonja a főpolgármestertől az 
50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (2) be-
kezdése szerinti hatáskörét. Jóváhagyja a „Digitális 
hálózati fénymásolók beszerzése 2015.” tárgyú be-
ruházási engedélyokiratot az előterjesztés 3. számú 
melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpol-
gármestert az engedélyokirat aláírására. 

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követően 

Felelős: Tarlós István 

1202/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Eseti jelleggel elvonja a Költségvetési Bizottságtól 
és a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-haszno-
sítási Bizottságtól az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. 
rendelet 12. § (2) bekezdése szerinti hatáskörét. Jó-
váhagyja a „Számítástechnikai eszközök beszerzé-
se 2015.” tárgyú beruházási engedélyokirat módo-
sítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti 
tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az enge-
délyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követően 

Felelős: Tarlós István 

1203/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Megvizsgálja, hogy a Főpolgármesteri Hivatalban, 
valamint a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tu-
lajdonában álló gazdasági társaságoknál miként 
van lehetőség a díj ellenében megvásárolható, illet-
ve üzemeltethető szoftverek díjmentesen használ-
ható és szabadon terjeszthető (ún. freeware) alkal-
mazásokkal történő kiváltására.

Határidő: 2016. január 31. 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 16. pontja: Javaslat a 2015. augusztus 
17-i viharkárhoz kapcsolódó vis maior támogatás igény-
lésére

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1204/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
egyetért azzal, hogy a 2015. augusztus 17-i fővá-
rosi viharkárokkal kapcsolatban a vis maior támo-
gatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 
9/2011. (II. 15.) kormányrendelet szerinti vis maior 
támogatási igény bejelentésre került a Belügymi-
nisztériumhoz, és felkéri a főpolgármestert, hogy 
a „vis maior” pályázatot az ahhoz szükséges – az 
előterjesztői kiegészítés mellékletében módosított 
nyilatkozatot figyelembe véve – valamennyi nyilat-
kozattal együtt nyújtsa be.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

1205/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
A vis maior pályázathoz szükséges, várható-
an 2015-ben felmerülő saját költségvetési forrást 
50 000 E Ft összegben biztosítja az általános tar-
talék terhére. 

1206/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
A döntés végrehajtása érdekében csökkenti a 
„930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon be-
lül a tartalékok előirányzatát 50 000 E Ft-tal, ez-
zel egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az új 
„843001 2015. év augusztusi esőzés kár” cím ki-
adási, azon belül az egyéb felújítási célú támogatá-
sok áht-n kívülre és az EU-nak előirányzaton. 

1207/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a pályázathoz kapcsolódóan fenn-
maradó, maximum 274 598 E Ft önrész pontos ösz-
szegét a 2016. évi költségvetés tervezésekor felül-
vizsgálja, és a szakmailag indokolt, ténylegesen 
szükséges önrészt a 2016. évi költségvetésben biz-
tosítja. 

Határidő: a 2016. évi költségvetés tervezése 
Felelős: Tarlós István 

1208/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
A Budapesti Sportszolgáltató Központ részére a 
2015. augusztus 17-i esőzés okozta károk helyre-
állítása érdekében – utólagos elszámolási kötele-
zettség mellett – 40 000 E Ft támogatást biztosít a 
„930001 Általános tartalék” cím előirányzata terhé-
re azzal, hogy a biztosítótársaság által térített ösz-
szegből a támogatást az általános tartalékra vissza 
kell pótolni. 

1209/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
A döntés végrehajtása érdekében 40 000 E Ft-tal 
csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadá-
si, azon belül a tartalékok előirányzatát, és egyide-
jűleg azonos összeggel megemeli az „580201 Bu-
dapesti Sportszolgáltató Központ” cím támogatási 
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és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi do-
logi kiadás) előirányzatát. 

1210/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szüksé-
ges intézkedést annak érdekében, hogy a 40 000 E 
Ft megelőlegezett támogatás azonnali átutalásra ke-
rüljön a Budapesti Sportszolgáltató Központ részére.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

1211/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a helyreállítás pénzügyi forrásösz-
szetétele szerinti költségvetési saját forrás összegét 
külön közgyűlési döntés alapján abban az esetben 
biztosítja a 2015. augusztus 17-i viharkárral kap-
csolatban, ha a „vis maior” pályázat sikeres, és ha 
a közszolgáltató társaságok részére a biztosítási kár 
nem térül meg. 
A 2015. július 8-i viharkárral kapcsolatban benyúj-
tott vis maior támogatási kérelemre a helyreállítás 
pénzügyi forrásösszetétele szerinti költségvetési sa-
ját forrás összegét abban az esetben biztosítja, ha a 
„vis maior” pályázat sikeres, és ha a közszolgáltató 
társaságok részére a biztosítási kár nem térül meg. 

1212/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy sikertelen BM pályázat esetén az 
önrészt az általános tartalékba vissza kell pótolni. 

A napirend 17. pontja: Javaslat az M3 metróvonal 
járműparkjának korszerűsítéssel egybekötött felújításá-
hoz szükséges forrás tőketartalék útján történő biztosí-
tásáról és a forrás felhasználásának feltételrendszeréről 
szóló megállapodás 1. sz. módosításának megkötésére

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1213/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
a 615/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. határozatot úgy mó-
dosítja, hogy a Fővárosi Önkormányzat meg kíván-
ja valósítani az „M3 metróvonal járműfelújítás” 
tárgyú projektet, és ennek érdekében kötelezett-
séget vállal arra, hogy módosított összköltséggel 
a vállalkozási szerződés szerinti 219 199 524 euró 
alapulvételével a 2015. évi tervezési árfolyamon 
legfeljebb 67 973 772 392 Ft vállalkozási díj figye-
lembevételével, az éves költségvetésben rendelke-
zésre álló előirányzaton szereplő összeget tőke-
tartalékba helyezési kötelezettséggel a BKV Zrt. 
rendelkezésére bocsátja azzal, hogy a forrásbiztosí-
tás során az árfolyamváltozásból eredő kockázatot 
a Fővárosi Önkormányzat viseli. 

1214/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
A feladat megvalósítása érdekében csökkenti a 
„841401 EU-s társfinanszírozott és egyéb fejleszté-

sek önrészének kerete” cím kiadási, azon belül az 
önkormányzati beruházások előirányzatát 7 955 940 E 
Ft-tal, valamint csökkenti a „840301 Önkormány-
zati beruházások” cím kiadási, azon belül az egyéb 
beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az 
EU-nak előirányzatán az „M3 metróvonal jármű-
felújítás” feladatot 2 079 170 E Ft-tal, ezzel egy-
idejűleg 10 035 110 E Ft-tal megemeli a „840701 
Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím 
kiadási, azon belül az önkormányzati beruházá-
sok előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének 
tartaléka”-t.
A „840301 Önkormányzati beruházások” cím ki-
adási, azon belül az egyéb beruházási célú támo-
gatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán 
az „M3 metróvonal járműfelújítás” feladat 2015. 
évi előirányzata törlésre kerül, a 2016. évi üteme 
298 000 E Ft-ra, 2017. évi üteme 39 596 400 E Ft-
ra, 2018. évi üteme 28 079 400 E Ft-ra, teljes költ-
sége 67 973 800 E Ft-ra változik. 

1215/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a 007080 azonosító számú, az „M3 
metróvonal járműfelújítás” c. engedélyokirat 1. sz. 
módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete 
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az 
engedélyokirat 1. sz. módosításának aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István 

1216/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az M3 metróvonal jármű-
parkjának korszerűsítéssel egybekötött felújítá-
sához szükséges forrás tőketartalék útján történő 
biztosításáról és a forrás felhasználásának feltétel-
rendszeréről szóló megállapodás 1. sz. módosítását 
az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tarta-
lommal, és felkéri a főpolgármestert a megállapo-
dás 1. sz. módosítása, valamint az előterjesztés 4. 
sz. melléklete szerinti egységes szerkezetbe foglalt 
megállapodás aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István 

A napirend 18. pontja: Javaslat tag delegálására a 
2014–2020-as uniós programozási időszak Partnerségi 
Megállapodás monitoring bizottságába

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1217/2015.( IX. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Partnerségi Megállapodás moni-
toring bizottságába dr. Szeneczey Balázst delegálja. 
Akadályoztatása esetén helyettesítését Kókai Dóra 
Anna látja el.
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Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

A napirend 19. pontja: Javaslat a „Fővárosi Önkor-
mányzat Városháza épületenergetikai felújítása” című, 
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0036 jelű projekt támogatási 
szerződésének 1. számú módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1218/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Fővárosi Önkormányzat Város-
háza épületenergetikai felújítása (kazánok)” uniós 
társfinanszírozású feladatot módosított (csökken-
tett) 134 947 E Ft összköltséggel, csökkentett ösz-
szegű 114 705 E Ft KEOP támogatás igénybevéte-
le mellett kívánja megvalósítani a megvalósítandó 
projektelemek csökkenése miatt. 

1219/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a 
„840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási 
előirányzatán belül a „Fővárosi Önkormányzat Vá-
rosháza épületenergetikai felújítása (kazánok)” fel-
adatot 235 452 E Ft-tal (a kiadásból önkormányzati 
beruházás 179 746 E Ft, beruházási célú előzetesen 
felszámított áfa 49 638 E Ft, fejlesztéshez kapcso-
lódó dologi kiadás 6 068 E Ft).
Ezzel egyidejűleg csökkenti a „853601 Beruházá-
si célú támogatások államháztartáson belülről” cím 
bevételi, azon belül az „Egyéb beruházási célú tá-
mogatások bevételei áht-n belülről” előirányza-
tát 200 134 E Ft-tal, továbbá megemeli a „840701 
Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím 
kiadási, azon belül az önkormányzati beruházá-
sok előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének 
tartaléka”-t 35 318 E Ft-tal.
Ezzel a „Fővárosi Önkormányzat Városháza épü-
letenergetikai felújítása (kazánok)” feladat 2015. 
évi üteme és összköltsége 134 947 E Ft-ra változik, 
ebből önkormányzati beruházás 104 646 E Ft, beru-
házási célú előzetesen felszámított áfa 27 148 E Ft, 
fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadás 3 153 E Ft 
(nettó 3 036 E Ft és dologi áfa 117 E Ft).
A feladatra jutó EU-támogatás összege 114 705 E 
Ft-ra változik, 2015. évi előirányzata összesen 
134 947 E Ft (ebből: KEOP támogatás: 114 705 E 
Ft, saját forrás: 20 242 E Ft).

1220/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „Fővárosi Önkormányzat Városháza 
épületenergetikai felújítása (kazánok)” tárgyú be-
ruházási engedélyokirat 1. számú módosítását az 
előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal 
és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
engedélyokirat-módosítás aláírásáról. 

Határidő: a támogatásiszerződés-módosítás aláírását 
követő 60 napon belül 

Felelős: Tarlós István 

1221/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a „Fővárosi Önkormányzat 
Városháza épületenergetikai felújítása” című pro-
jekt támogatási szerződésének 1. számú módosítá-
sát az előterjesztés – előterjesztő által módosított – 
2. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a 
főpolgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási 
szerződés aláírásáról. 

Határidő: 2015. szeptember 30. 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 20. pontja: Javaslat megállapodás meg-
kötésére a Margitsziget szennyvízelvezetésének tervezése 
projekt előkészítési és a megvalósítással összefüggő szer-
vezési/koordinációs feladataira és a projekt engedélyok-
iratának 1. sz. módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1222/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Margitsziget szennyvízelvezeté-
sének tervezése” feladatot változatlan, 100 000 E Ft 
összköltség mellett módosított költségszerkezettel 
és ütemezéssel kívánja megvalósítani 2015–2016-
ban.

1223/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
A feladat megvalósítása érdekében csökkenti a 
„840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási 
előirányzatát a „Margitsziget szennyvízelvezetésé-
nek tervezése” feladathoz kapcsolódóan 75 616 E 
Ft-tal, a kiadásból:
– önkormányzati beruházások 58 887 E Ft;
– beruházási célú előzetesen felszámított áfa
  16 729 E Ft,
továbbá a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról 53/2014. (XII. 12.) Főv. 
Kgy. rendelet 54. § (3) bekezdésében foglaltak alap-
ján eseti jelleggel magához vonja a főpolgármester-
nek a Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi 
összevont költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 16.) 
Főv. Kgy. rendelet 20. § (7) bekezdés c) pontjában 
foglalt hatáskörét, és csökkenti a „840301 Önkor-
mányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát a 
„Margitsziget szennyvízelvezetésének tervezése” 
fel adathoz kapcsolódóan 3 073 E Ft-tal (a kiadásból 
önkormányzati beruházások 3 073 E Ft), ezzel egy-
idejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a 
kiadási, azon belül a dologi kiadások (fejlesztések-
hez kapcsolódó dologi kiadások áfával) előirányza-
tát, melyből nettó dologi kiadás 1 610 E Ft, fejlesz-
téshez kapcsolódó dologi kiadások áfája 1 463 E Ft.
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Ezzel egyidejűleg 75 616 E Ft-tal megemeli a 
„840701 Évközi indítású önkormányzati beruházá-
sok” cím kiadási, azon belül az Önkormányzati be-
ruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezé-
sének tartaléka”-t.
A feladat 2015. évi üteme 24 384 E Ft-ra (ebből: 
nettó 13 780 E Ft, áfa 3 721 E Ft, nettó dologi ki-
adás: 5 420 E Ft, dologi kiadások áfája: 1 463 E Ft), 
2016. évi üteme 75 616 E Ft-ra változik (ebből: net-
tó 55 120 E Ft, áfa 14 883 E Ft, nettó dologi kiadás: 
4 420 E Ft, dologi kiadások áfája: 1 193 E Ft), teljes 
költsége változatlanul 100 000 E Ft.

1224/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei 
beruházási és felújítási tevékenysége előkészíté-
sének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről 
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) 
bekezdésében foglaltak alapján jóváhagyja a „Mar-
gitsziget szennyvízelvezetésének tervezése” projekt 
beruházási engedélyokiratának 1. sz. módosítását 
az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalom-
mal, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat 
aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István 

1225/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a Margitsziget szennyvízelve-
zetésének tervezése projekt előkészítési és a meg-
valósítással összefüggő szervezési/koordinációs 
feladataira vonatkozó megvalósítási megállapodást 
az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalom-
mal, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás 
aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István 

1226/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében meghatározott tulajdonosi jogkö-
rében eljárva az Enviroduna Kft. egyedüli tagja-
ként jóváhagyja az előterjesztés 4. sz. mellékletét 
képező megállapodást, és felkéri a főpolgármestert, 
hogy a döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése ér-
telmében az Enviroduna Kft. vezető tisztségviselő-
jét értesítse.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István 

A napirend 21. pontja: Javaslat a „Budapest-József-
város, Magdolna Negyed Program III.” c. projekt támo-

gatási szerződésének és a konzorciumi együttműködési 
megállapodás 4. és 5. sz. módosításainak jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1227/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
hozzájárul a „KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 azo-
nosító számú, Budapest-Józsefváros, Magdolna 
Negyed Program III.” c. projekt támogatási szer-
ződésében és a konzorciumi együttműködési meg-
állapodásban biztosított, Fővárosi Önkormányzat 
feladatsoron rendelkezésre álló 42 197 E Ft támo-
gatásnak a fővárosi projektelemek megvalósítása 
során maradványként jelentkező 7 600 E Ft-tal való 
csökkentéséhez más projektelem megvalósítása ér-
dekében. 

1228/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
A kivitelezés költségének és ennek kapcsán a beér-
kező támogatás csökkentése miatt
– csökkenti a „855901 Felújítási célú támogatások 

államháztartáson belülről” cím bevételi, azon 
belül az egyéb felújítási célú támogatások bevé-
telei áht-n belülről előirányzatát 7 600 E Ft-tal a 
„Magdolna Negyed Program III. ütem” feladat-
hoz kapcsolódóan, továbbá

– csökkenti a „883701 Út-, Hídfelújítások” cím ki-
adási előirányzatán a „Magdolna Negyed Prog-
ram III. ütem” feladatot 7 600 E Ft-tal (a kiadásból 
önkormányzati felújítások 5 984 E Ft, felújítási 
célú előzetesen felszámított áfa 1 616 E Ft).

A „Magdolna Negyed Program III. ütem” összkölt-
sége és 2015. évi előirányzata 34 597 E Ft-ra válto-
zik (ebből önkormányzati felújítások 27 242 E Ft, 
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 7 355 E Ft).

1229/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 azo-
nosító számú, Budapest-Józsefváros, Magdolna Ne-
gyed Program III.” c. projekt támogatási szerző-
désének 9. sz. módosítását az előterjesztés 6. sz. 
melléklete szerinti tartalommal. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

1230/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a „KMOP-5.1.1/B-12-k-
2012-0001 azonosító számú, Budapest-Józsefváros, 
Magdolna Negyed Program III.” c. projekt kon-
zorciumi együttműködési megállapodásának 4. sz. 
módosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete sze-
rinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy 
gondoskodjon a konzorciumi együttműködési meg-
állapodás 4. sz. módosításának aláírásáról.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 
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1231/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a „KMOP-5.1.1/B-12-k-
2012-0001 azonosító számú, Budapest-Józsefváros, 
Magdolna Negyed Program III.” c. projekt kon-
zorciumi együttműködési megállapodásának 5. sz. 
módosítását az előterjesztés – az előterjesztői ki-
egészítéssel módosított – 7. sz. melléklete szerin-
ti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy 
gondoskodjon a konzorciumi együttműködési meg-
állapodás 5. sz. módosításának aláírásáról.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

1232/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. 
rendelet 9. sz. melléklet 3.3.1. alpontjában biztosí-
tott, a Budapest Főváros Önkormányzata és in téz-
ményei beruházási és felújítási tevékenysége elő-
készítésének, jóváhagyásának, megvalósításának 
rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rende-
let 15. § (3) bekezdése alapján, a 12. § (2) bekez-
désében a Tulajdonosi, Gazdasági és Közte rület-
hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskörét eseti 
jelleggel visszavonja, és jóváhagyja a „Magdolna 
Negyed Program III. ütem” megnevezésű feladat 
007056 azonosító számú engedélyokirat 1. számú 
módosítását az előterjesztés 9. számú melléklete 
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, 
hogy gondoskodjon az engedélyokirat 1. sz. módo-
sításának aláírásáról. 

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István 

A napirend 22. pontja: Javaslat a Budapest Szíve 
Városfejlesztő Nonprofit Kft. elszámolási megállapodá-
sának elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1233/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkor-
mányzata és a Budapest Szíve Városfejlesztő Non-
profit Korlátolt Felelősségű Társaság közötti el-
számolási megállapodást az előterjesztés 4. számú 
melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpol-
gármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2015. október 31. 
Felelős: Tarlós István 

1234/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Az elszámolási megállapodásban rögzített pénz-
ügyi kötelezettség teljesítése, valamint a költségek 
rendezése érdekében a „824702 Budapest Szíve 
Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai” címen be-

lül csökkenti a kiadási, azon belül az egyéb műkö-
dési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 
soron lévő előirányzatot 21 494 E Ft-tal, ezzel egy-
idejűleg megemeli a dologi kiadások (többi dolo-
gi kiadások) előirányzatát összesen bruttó 13 287 E 
Ft-tal (ebből: az egyéb szolgáltatások (K337) sor 
nettó 10 463 E Ft, a működési célú előzetesen fel-
számított áfa sor (K351) összege pedig 2 824 E Ft), 
valamint megemeli a „930001 Általános tartalék” 
cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 
8 207 E Ft-tal.

A napirend 23. pontja: Javaslat a Budapesti Mozi 
Közalapítvánnyal kapcsolatos tulajdonosi döntésre

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1235/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról 
szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdése 
alapján kezdeményezi a Budapesti Mozi Közala-
pítvány megszüntetését és a nyilvántartásból való 
törlését, tekintettel arra, hogy a közfeladat ellátá-
sának biztosítása más módon, a meglévő fővárosi 
intézményrendszer szervezeti keretében – a Buda-
pest Film Zrt. közreműködésével – hatékonyabban 
megvalósítható. Felkéri a főpolgármestert, hogy 
kezdeményezze a Fővárosi Törvényszéknél a Köz-
alapítvány megszüntetését egyszerűsített törlési el-
járással.

Határidő: 120 nap 
Felelős: Tarlós István 

1236/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Mozi 
Közalapítvány beszámolóját és közhasznúsági je-
lentését a Közalapítvány megszűnése napjával, mint 
mérlegfordulónappal terjessze a Fővárosi Közgyű-
lés elé. 

Határidő: a Közalapítvány törlését követő 90 nap 
Felelős: Tarlós István 

1237/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Budapesti Mozi Közalapítvány 
megszűnésével a pénzügyi kötelezettségek teljesí-
tését követően – a hitelezők kielégítése után – az 
esetlegesen megmaradt pénzbeli vagyont a magyar 
és a nemzetközi kortárs filmművészet alkotásaiból, 
oktatáshoz kapcsolódó, középiskolásoknak szóló 
vetítések megvalósítására fordítja.

Határidő: a Közalapítvány beszámolójának elfogadá-
sával egyidejűleg 

Felelős: Tarlós István 
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1238/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Budapesti Mozi Közalapítvány 
iratainak elhelyezéséről és tárolásáról a Budapest 
Film Zrt. gondoskodik. 

Határidő: 90 nap 
Felelős: Tarlós István 

1239/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Megköszöni a Budapesti Mozi Közalapítvány kura-
tóriumi elnökének és tagjainak munkáját. 

A napirend 24. pontja: Javaslat szociális és kulturá-
lis intézmények feladatainak támogatására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1240/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
egyetért az előterjesztésben foglalt javaslatokkal, 
és biztosítja a szociális, köznevelési és kulturális 
intézmények működőképességének fenntartásához 
szükséges működési támogatást, támogatja a szak-
mai minimumfeltételek teljesítéséhez, az akadály-
mentesség, az élet- és balesetveszély elhárításához 
szükséges feladatok, valamint a kötelező alapfel-
adatok ellátásához beszerzendő eszközök beruhá-
zási és felújítási feladatai megvalósítását. Kötele-
zettséget vállal arra, hogy a jóváhagyásra kerülő 
feladatok megvalósításához szükséges forrásokat a 
„842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím ter-
hére biztosítja az intézmények számára.
Továbbá tudomásul veszi, hogy a Fővárosi Önkor-
mányzat Idősek Otthona, Gergely u. 85. sz. alatti te-
lephely fürdőszoba felújítása érdekében benyújtott 
pályázata nem nyert.

1241/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
A szükséges beruházási és felújítási feladatok vég-
rehajtása érdekében, valamint az intézmények mű-
ködőképességének megőrzése érdekében csökken-
ti a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím 
kiadási, azon belül az egyéb működési célú támo-
gatások áht-n belülre előirányzatát 411 600 E Ft-
tal, ezzel egyidejűleg megemeli a „840701 Évközi 
indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, 
azon belül az önkormányzati beruházások előirány-
zatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 
369 830 E Ft-tal, továbbá tervbe veszi:
● a „210201 Fővárosi Önkormányzat Idősek Ott-

hona, Baross utca” cím támogatási és kiadási 
előirányzatán az új „Idősek Otthona Baross u., 
Béla utcai telephely nyílászárók cseréje” felada-
tot 8 000 E Ft-tal (a kiadásból céljelleggel támo-
gatott intézményi felújítások 6 299 E Ft, felújí-
tási célú előzetesen felszámított áfa 1 701 E Ft). 
A feladat összköltsége 12 000 E Ft, 2016. évi 

üteme 4 000 E Ft, ebből céljelleggel támogatott 
intézményi felújítások 3 150 E Ft, felújítási célú 
előzetesen felszámított áfa 850 E Ft.

● a „210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi 
Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)” cím támo-
gatási és kiadási előirányzatán az új „Vázsonyi 
Vilmos Idősek Otthona fürdőszobák felújítása” 
feladatot 4 500 E Ft-tal (a kiadásból céljelleg-
gel támogatott intézményi felújítások 3 543 E Ft, 
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 957 E 
Ft). A feladat összköltsége és 2015. évi előirány-
zata 4 500 E Ft.

● a „210601 Fővárosi Önkormányzat Idősek Ott-
hona, Halom utca” cím támogatási és kiadási 
előirányzatán az új „Idősek Otthona Halom u., 
Gergely utcai telephely vizesblokkok felújítása” 
feladatot 3 000 E Ft-tal (a kiadásból céljelleggel 
támogatott intézményi felújítások 2 362 E Ft, 
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 638 E 
Ft). A feladat összköltsége 30 000 E Ft, 2016. 
évi üteme 27 000 E Ft, ebből céljelleggel támo-
gatott intézményi felújítások 21 260 E Ft, felújí-
tási célú előzetesen felszámított áfa 5 740 E Ft.

● a „210901 Fővárosi Önkormányzat Idősek Ott-
hona, Pesti út” cím támogatási és kiadási elő-
irányzatán az új „Idősek Otthona Pesti út épü-
let részleges átalakítása” feladatot 1 270 E Ft-tal 
(a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi 
beruházás 1 000 E Ft, beruházási célú előzetesen 
felszámított áfa 270 E Ft). A feladat összköltsé-
ge 200 000 E Ft, 2016. évi üteme 108 730 E Ft, 
ebből céljelleggel támogatott intézményi beru-
házások 85 614 E Ft, beruházási célú előzete-
sen felszámított áfa 23 116 E Ft, 2017. évi üteme 
90 000 E Ft, ebből céljelleggel támogatott intéz-
ményi beruházások 70 866 E Ft, beruházási célú 
előzetesen felszámított áfa 19 134 E Ft.

● a „212301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Ott-
hona, Vámosmikola” cím támogatási és kiadási 
előirányzatán az új „Idősek Otthona Vámosmi-
kola „C” épület külső lift kialakítása” feladatot 
2 000 E Ft-tal (a kiadásból céljelleggel támoga-
tott intézményi beruházások 1 575 E Ft, beruhá-
zási célú előzetesen felszámított áfa 425 E Ft). 
A feladat összköltsége 22 000 eFt, ebből cél-
jelleggel támogatott intézményi beruházások 
15 748 E Ft, beruházási célú előzetesen felszá-
mított áfa 4 252 E Ft.

● a „212701 Fővárosi Önkormányzat Budapesti 
Módszertani Szociális Központ és Intézményei” 
cím támogatási és kiadási előirányzatán az új 
„BMSZKI, Kőbányai úti telephely „G” épület 
átjáró kialakítása” feladatot 3 000 E Ft-tal (a ki-
adásból céljelleggel támogatott intézményi be-
ruházások 2 362 E Ft, beruházási célú előzetesen 
felszámított áfa 638 E Ft). A feladat összköltsége 
10 600 E Ft, 2016. évi üteme 7 600 E Ft, ebből 
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céljelleggel támogatott intézményi beruházások 
5 984 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámí-
tott áfa 1 616 E Ft.

● az „540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” 
cím támogatási és kiadási előirányzatán az új 
„Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár állománygya-
rapítás és védelem, informatikai beszerzések” 
feladatot 20 000 E Ft-tal (a kiadásból céljelleg-
gel támogatott intézményi beruházások 17 247 E 
Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 
2 753 E Ft). A feladat összköltsége 35 000 E Ft, 
2016. évi üteme 15 000 E Ft, ebből céljelleg-
gel támogatott intézményi beruházások 11 811 E 
Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 
3 189 E Ft.

● A „212701 Fővárosi Önkormányzat Budapesti 
Módszertani Szociális Központ és Intézményei” 
cím támogatási és kiadási, azon belül a céljel-
leggel támogatott intézményi beruházások elő-
irányzatán a „BMSZKI, Kőrakás park telephely 
elektromos hálózat részleges felújítása” feladat 
megnevezés „BMSZKI, Kőrakás park elekt-
romos hálózat felújítás” feladat megnevezésre 
változik. A feladat a 2015. évi előirányzatának 
változatlanul hagyása mellett az összköltsége 
147 500 E Ft-ra, 2016. évi üteme 117 500 E Ft-ra 
változik, ebből céljelleggel támogatott intézmé-
nyi felújítások 92 520 E Ft, beruházási célú elő-
zetesen felszámított áfa 24 980 E Ft.

1242/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
A „210301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Ottho-
na, Alacskai út” működőképességének megőrzése 
érdekében 33 000 E Ft-tal csökkenti a „842101 In-
tézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon 
belül egyéb működési célú támogatások áht-n be-
lülre kiadási előirányzatát, és ezzel egyidejűleg 
azonos összeggel – egyszeri jelleggel – megemeli a 
„210301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, 
Alacskai út” cím támogatási és kiadási, azon belül a 
dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

1243/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” műkö-
dőképességének megőrzése érdekében 93 000 E Ft-
tal csökkenti a „842101 Intézményi feladatellátás 
kerete” cím kiadási, azon belül egyéb működési 
célú támogatások áht-n belülre kiadási előirányza-
tát, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel – egy-
szeri jelleggel – megemeli az „550101 Budapes-
ti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási, 
azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) 
előirányzatát. 

1244/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
A „390431 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális 
Központ” működőképességének megőrzése érde-
kében 6 600 E Ft-tal csökkenti a „842101 Intézmé-
nyi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül 

egyéb működési célú támogatások áht-n belülre ki-
adási előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos ösz-
szeggel – egyszeri jelleggel – megemeli a „390431 
Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ” 
cím támogatási és kiadási, azon belül a személyi 
juttatások előirányzatát 5 200 E Ft-tal, munkaadó-
kat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
előirányzatát 1 400 E Ft-tal.

1245/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata és 
intézményei beruházási és felújítási tevékenysé-
ge előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósítá-
sának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. 
rendelet alapján a „BMSZKI Kőrakás park elekt-
romos hálózat felújítás” megnevezésű feladat 6957 
azonosító számú engedélyokiratának 2. sz. módosí-
tását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tarta-
lommal, egyben felkéri a főpolgármestert az enge-
délyokirat aláírására. 

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István 

1246/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata és 
intézményei beruházási és felújítási tevékenysége 
előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának 
rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rende-
let alapján az „Idősek Otthona Baross u., Béla utcai 
telephely nyílászárók cseréje” megnevezésű feladat 
7125 azonosító számú engedélyokiratát az előter-
jesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, egy-
ben felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat alá-
írására. 

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István 

1247/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata és 
intézményei beruházási és felújítási tevékenysé-
ge előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósítá-
sának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. 
rendelet alapján az „Idősek Otthona Halom u., Ger-
gely utcai telephely vizesblokkok felújítása” meg-
nevezésű feladat 7123 azonosító számú engedély-
okiratát az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti 
tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az 
engedélyokirat aláírására. 

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István 

1248/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata és 
intézményei beruházási és felújítási tevékenysége 
előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának 
rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 
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alapján az „Idősek Otthona Pesti út épület részleges 
átalakítása” megnevezésű feladat 7122 azonosító 
számú engedélyokiratát az előterjesztés 6. sz. mel-
léklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpol-
gármestert az engedélyokirat aláírására. 

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István 

1249/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata és 
intézményei beruházási és felújítási tevékenysége 
előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításá nak 
rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 
alapján az „Idősek Otthona Vámosmikola „C” épü-
let külső lift kialakítása” megnevezésű feladat 7126 
azonosító számú engedélyokiratát az előterjesztés 
7. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben fel-
kéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására. 

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István 

1250/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata és 
intézményei beruházási és felújítási tevékenysége 
előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításá-
nak rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. ren-
delet alapján a „BMSZKI, Kőbányai úti telephely 
„G” épület átjáró kialakítása” megnevezésű feladat 
7127 azonosító számú engedélyokiratát az előter-
jesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal, egy-
ben felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat alá-
írására. 

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István 

1251/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata és 
intézményei beruházási és felújítási tevékenysé-
ge előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósítá-
sának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. 
rendelet alapján a „Fővárosi Szabó Ervin Könyv-
tár állománygyarapítás és védelem, informatikai 
beszerzések” megnevezésű feladat 7129 azonosító 
számú engedélyokiratát az előterjesztés 9. sz. mel-
léklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpol-
gármestert az engedélyokirat aláírására. 

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István 

1252/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. 
rendelet 1. § (7) bekezdése szerint eseti jelleggel 

magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata 
és intézményei beruházási és felújítási tevékenysé-
ge előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósítá-
sának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. 
rendelet 14. § (2) bekezdésében foglalt felhatalma-
zás szerinti főpolgármesteri hatáskört, és jóváhagy-
ja a „Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona fürdőszobák 
felújítása” megnevezésű feladat 7124 azonosító 
számú engedélyokiratát az előterjesztés 4. sz. mel-
léklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpol-
gármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István 

1253/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
A Budapest X., Gergely u. 85. telephely fürdőszo-
bák felújítására benyújtott pályázat sikertelen le-
zárása miatt csökkenti a „840901 Évközi indítású 
önkormányzati felújítások” cím kiadási előirányza-
tán a „Budapest X., Gergely u. 85. telephely für-
dőszobák felújítása pályázati önrész” feladatot 
10 000 E Ft-tal, a kiadásból önkormányzati felújí-
tások 7 874 E Ft, felújítási célú előzetesen felszá-
mított áfa 2 126 E Ft – ezzel a feladat törlésre kerül 
–, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a 
„930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül 
a tartalékok előirányzatát.

A napirend 25. pontja: Javaslat a hajléktalanellá-
tó szervezetek támogatási szerződéseinek módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1254/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
a 459/2015. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozat végre-
hajtása érdekében a „930001 Általános tartalék” 
cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 
9 578 E Ft-tal csökkenti, és ezzel egyidejűleg azo-
nos összeggel megemeli a „830302 Menhely Ala-
pítvány” cím kiadási, ezen belül az egyéb működé-
si célú támogatások államháztartáson kívülre és az 
EU-nak előirányzatát, így a „830302 Menhely Ala-
pítvány” cím előirányzata 191 553 E Ft-ra változik.

Határidő: a 2015. évi költségvetési rendeletmódosí-
tással egyidejűleg

Felelős: Tarlós István 

1255/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
A 459/2015. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozat végre-
hajtása érdekében a „930001 Általános tartalék” 
cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 
3 968 E Ft-tal csökkenti, és ezzel egyidejűleg azo-
nos összeggel megemeli a „831302 Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat” cím kiadási, ezen belül az egyéb 
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működési célú támogatások államháztartáson kí-
vülre és az EU-nak előirányzatát, így a „831302 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat” cím előirányzata 
79 356 E Ft-ra változik.

Határidő: a 2015. évi költségvetési rendeletmódosí-
tással egyidejűleg

Felelős: Tarlós István 

1256/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a „830302 Men-
hely Alapítvány” számára a Fővárosi Hajléktalan-
ügyi Koncepcióban elfogadott – 2016. január 1-től 
2016. március 31-ig terjedő téli krízis időszakra vo-
natkozó – feladatok megvalósításához szükséges 
54 888 E Ft támogatást a 2016. évi átmeneti finan-
szírozási rendeletben biztosítja.

Határidő: a 2016. évi átmeneti finanszírozásról szó-
ló rendelet összeállítása és a 2016. évi költségve-
tés tervezése 

Felelős: Tarlós István 

1257/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a „831302 Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat” számára a Fővárosi 
Hajléktalanügyi Koncepcióban elfogadott – 2016. 
január 1-től 2016. március 31-ig terjedő téli krízis 
időszakra vonatkozó – feladatok megvalósításához 
szükséges 19 839 E Ft támogatást a 2016. évi átme-
neti finanszírozási rendeletben biztosítja. 

Határidő: a 2016. évi átmeneti finanszírozásról szó-
ló rendelet összeállítása és a 2016. évi költségve-
tés tervezése 

Felelős: Tarlós István 

1258/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkor-
mányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 7. sz. 
melléklet 6.9. pontjában a főpolgármesterre átruhá-
zott hatáskört, és jóváhagyja, megköti a Menhely 
Alapítvány és Budapest Főváros Önkormányzata 
között a támogatásiszerződés-módosítást az előter-
jesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és fel-
kéri a főpolgármestert a támogatásiszerződés-mó-
dosítás aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését kö-
vető 30 napon belül 

Felelős: Tarlós István 

1259/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkor-
mányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 7. sz. 
melléklet 6.9. pontjában a főpolgármesterre átru-
házott hatáskört, és jóváhagyja, megköti a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és Budapest Fő-
város Önkormányzata között a támogatásiszerződés-  

módosítást az előterjesztés 5. sz. melléklete sze-
rinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a 
támogatásiszerződés-módosítás aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését kö-
vető 30 napon belül 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 26. pontja: Javaslat a 100 fő alatti intéz-
mények előirányzat-rendezésére

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1260/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ 
intézmény gazdasági szervezetében foglalkoztatott 
1 fő belső ellenőr (4 órás), 1 fő gazdasági ügyin-
téző (4 órás), továbbá 1 fő rendszergazda (8 órás) 
munkaviszonyának megszűnése miatt csökkenti 
a „390431 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális 
Központ” cím létszámkeretét 2 fővel, és ezzel egy-
idejűleg megemeli a gazdasági szervezeti feladata-
it ellátó a „390401 Mozaik Gazdasági Szervezet” 
cím létszámkeretét. Ezt követően a Mozaik Gazda-
sági Szervezet intézmény engedélyezett létszámke-
rete 133 főre, a „390431 Fővárosi Roma Oktatási és 
Kulturális Központ” intézmény engedélyezett szak-
mai létszámkerete 9 főre módosul.

1261/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ 
gazdasági szervezeti feladatainak ellátása érde-
kében egyszeri jelleggel 3 912 E Ft-tal csökkenti 
az „520101 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális 
Központ” cím bevételi és kiadási előirányzatait az 
alábbiak szerint:
a kiadásból: 

személyi juttatás –1 842 E Ft,
munkaadókat terhelő járulékok 
és szociális hozzájárulási adó –497 E Ft,
dologi kiadások –1 573 E Ft,
ebből: 
többi dologi kiadás –1 573 E Ft,

a bevételből:
finanszírozási bevételek –3 912 E Ft,
ebből:
központi irányító szervi 
támogatás (működési célra) –3 912 E Ft,

és ezzel egyidejűleg 3 912 E Ft-tal megemeli a 
„390401 Mozaik Gazdasági Szervezet” cím bevé-
teli és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint:
a kiadásból: 

személyi juttatás +949 E Ft,
munkaadókat terhelő járulékok 
és szociális hozzájárulási adó +255 E Ft,
dologi kiadások +2 708 E Ft,
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ebből: 
többi dologi kiadás +2 708 E Ft,

a bevételből:
finanszírozási bevételek +3 912 E Ft,
ebből:
központi irányító szervi 
támogatás (működési célra) +3 912 E Ft. 

1262/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
A Bartók Béla Emlékház 2015. június 30-i szám-
lamegszüntetését követően a Budapesti Történeti 
Múzeum részére – mint a gazdasági szervezeti fel-
adatokat ellátó szervezet részére – átutalt 90 E Ft 
összeg előirányzatának megteremtése érdekében 
egyszeri jelleggel az „511501 Bartók Béla Emlék-
ház” címen belül 90 E Ft-tal csökkenti a kiadási, 
azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) 
előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeg-
gel megemeli a kiadási, azon belül az egyéb műkö-
dési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát.
Ugyanezen összeg Budapesti Történeti Múzeum 
intézménynél történő tervbevétele érdekében 90 E 
Ft-tal megemeli az „550101 Budapesti Történeti 
Múzeum” cím bevételi és kiadási előirányzatait az 
alábbiak szerint:
a kiadásból: 

dologi kiadások +90 E Ft,
ebből: 
többi dologi kiadás +90 E Ft,

a bevételből:
egyéb működési célú támogatások 
bevételei áht-n belülről +90 E Ft.

1263/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
A Bartók Béla Emlékház gazdasági szervezeti fel-
adatainak ellátása érdekében egyszeri jelleggel 
4 999 E Ft-tal csökkenti az „511501 Bartók Béla 
Emlékház” cím bevételi és kiadási előirányzatait az 
alábbiak szerint: 
a kiadásból: 

személyi juttatás –4 189 E Ft,
munkaadókat terhelő járulékok 
és szociális hozzájárulási adó –29 E Ft,
dologi kiadások –781 E Ft,
ebből: 
többi dologi kiadás –781 E Ft,

a bevételből:
finanszírozási bevételek –4 999 E Ft,
ebből:
központi irányító szervi 
támogatás (működési célra) –4 999 E Ft,

és ezzel egyidejűleg 1 189 E Ft-tal megemeli az 
„550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím bevé-
teli és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint:
a kiadásból: 

dologi kiadások +1 189 E Ft,

ebből: 
többi dologi kiadás +1 189 E Ft,

a bevételből:
finanszírozási bevételek +1 189 E Ft,
ebből:
központi irányító szervi 
támogatás (működési célra) +1 189 E Ft,

és 3 810 E Ft-tal megemeli az „550111 Bartók Béla 
Emlékház” cím bevételi és kiadási előirányzatait az 
alábbiak szerint:
a kiadásból: 

személyi juttatás +3 000 E Ft,
munkaadókat terhelő járulékok 
és szociális hozzájárulási adó +810 E Ft,

a bevételből:
finanszírozási bevételek +3 810 E Ft,
ebből:
központi irányító szervi 
támogatás (működési célra) +3 810 E Ft.

1264/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
A Budapesti Művelődési Központ 2015. június 30-i 
számlamegszüntetését követően a Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár részére – mint a gazdasági szer-
vezeti feladatokat ellátó szervezet részére – átutalt 
23 035 E Ft összeg előirányzatának megteremtése 
érdekében egyszeri jelleggel az „530101 Budapes-
ti Művelődési Központ” címen belül 23 035 E Ft-
tal csökkenti a kiadási, azon belül a személyi jut-
tatások előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos 
összeggel megemeli a kiadási, azon belül az egyéb 
működési célú támogatások áht-n belülre előirány-
zatát.
Ugyanezen összeg Fővárosi Szabó Ervin Könyv-
tár intézménynél történő tervbevétele érdekében 
23 035 E Ft-tal megemeli az „540101 Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár” cím bevételi és kiadási elő-
irányzatait az alábbiak szerint: 
a kiadásból: 

dologi kiadások +23 035 E Ft,
ebből: 
többi dologi kiadás +23 035 E Ft,

a bevételből:
egyéb működési célú támogatások 
bevételei áht-n belülről +23 035 E Ft.

1265/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
A Budapesti Művelődési Központ gazdasági szer-
vezeti feladatainak ellátása érdekében egyszeri jel-
leggel 10 375 E Ft-tal csökkenti az „530101 Buda-
pesti Művelődési Központ” cím bevételi és kiadási 
előirányzatait az alábbiak szerint:
a kiadásból: 

személyi juttatás –6 378 E Ft,
munkaadókat terhelő járulékok 
és szociális hozzájárulási adó –1 563 E Ft,
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dologi kiadások –2 434 E Ft,
ebből: 
többi dologi kiadás –2 434 E Ft,

a bevételből:
finanszírozási bevételek –10 375 E Ft,
ebből:
központi irányító szervi 
támogatás (működési célra) –10 375 E Ft,

és ezzel egyidejűleg 3 371 E Ft-tal megemeli az 
„540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím be-
vételi és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint:
a kiadásból: 

személyi juttatás +2 655 E Ft,
munkaadókat terhelő járulékok 
és szociális hozzájárulási adó +716 E Ft,

a bevételből:
finanszírozási bevételek +3 371 E Ft,
ebből:
központi irányító szervi 
támogatás (működési célra) +3 371 E Ft,

és 7 004 E Ft-tal megemeli az „540111 Budapesti 
Művelődési Központ” cím bevételi és kiadási elő-
irányzatait az alábbiak szerint:
a kiadásból: 

személyi juttatás + 5 640 E Ft,
munkaadókat terhelő járulékok 
és szociális hozzájárulási adó +1 364 E Ft,

a bevételből:
finanszírozási bevételek +7 004 E Ft,
ebből:
központi irányító szervi 
támogatás (működési célra) +7 004 E Ft.

1266/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
A Budapesti Művelődési Központ gazdasági szer-
vezeti feladatainak ellátása érdekében egyszeri jel-
leggel 847 E Ft-tal csökkenti az „530102 Budapesti 
Művelődési Központ” cím bevételi és kiadási elő-
irányzatait az alábbiak szerint:
a kiadásból: 

dologi kiadások –847 E Ft,
ebből: 
többi dologi kiadás –847 E Ft,

a bevételből:
működési bevételek –847 E Ft,
ebből:
készletértékesítések, 
szolgáltatások bevételei –667 E Ft,
kiszámlázott áfa –180 E Ft, 

és ezzel egyidejűleg 847 E Ft-tal megemeli az 
„540102 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím be-
vételi és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint:

a kiadásból: 
dologi kiadások +847 E Ft,
ebből: 
többi dologi kiadás +847 E Ft,

a bevételből:
működési bevételek +847 E Ft,
ebből:
készletértékesítések, 
szolgáltatások bevételei +667 E Ft,
kiszámlázott áfa +180 E Ft.

A napirend 27. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat Idősek Otthona, Polgárdi intézmény záró beszá-
molójának elfogadására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1267/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Ott-
hona, 8153 Polgárdi-Ipartelepek, Somlyói út 2. sz. 
alatti intézmény záró beszámolóját az előterjesztés 
1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

1268/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a jogutód intézménynél – Fővárosi Ön-
kormányzat Idősek Otthona, 9700 Szombathely, 
Bogáti út 72. – a beolvadás miatt szükségessé vált 
előirányzat-módosítást az előterjesztés 2. számú 
melléklete szerint.

Határidő: a költségvetési rendelet szeptemberi mó-
dosítása

Felelős: Tarlós István 

1269/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a megszűnő intézmény záró beszámo-
lójából átvett, adott előlegek soron szereplő 8 879 E 
Ft összegű követelés kivezetését.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 28. pontja: Javaslat kulturális célú tá-
mogatásokra

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1270/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a BTM – Budapest Galéria I. vi-
lágháborús emlékművek felújítására a Budapesti 
Történeti Múzeum részére 6 700 E Ft támogatást 
biztosít a „917001 Kulturális és Városarculati keret 
céltartalék” cím előirányzata terhére. 
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1271/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
A feladatra fordítandó támogatás forrásának bizto-
sítása érdekében 6 700 E Ft-tal csökkenti a „917001 
Kulturális és Városarculati keret céltartalék” cím 
kiadási, azon belül tartalékok előirányzatát, és ez-
zel egyidejűleg tervbe veszi az „550101 Budapesti 
Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási elő-
irányzatán belül az új „BTM – Budapest Galéria 
I. világháborús emlékművek felújítása” feladatot 
3 000 E Ft-tal (a kiadásból céljelleggel támogatott 
intézményi felújítás 2 362 E Ft, felújítási célú elő-
zetesen felszámított áfa 638 E Ft). A feladat össz-
költsége: 6 700 E Ft, 2016. évi ütem: 3 700 E Ft (a 
kiadásból céljelleggel támogatott intézményi felújí-
tás 2 914 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított 
áfa 786 E Ft).
Továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású ön-
kormányzati beruházások” cím kiadási, azon be-
lül az önkormányzati beruházások előirányzatán a 
„Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladatot 
3 700 E Ft-tal.

1272/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei 
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésé-
nek, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről 
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) 
bekezdés c) pontja értelmében jóváhagyja a 7120 
egyedi azonosító számú, „BTM – Budapest Galé-
ria I. világháborús emlékművek felújítása” tárgyú 
engedélyokiratot az előterjesztés 3. sz. melléklete 
szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármes-
tert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 8 napon belül 

Felelős: Tarlós István 

1273/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a BTM Vármúzeum Barokk Csar-
nok üvegtető csere és rekonstrukció I. üteme be-
ruházásra a Budapesti Történeti Múzeum részére 
13 970 E Ft támogatást biztosít a „917001 Kulturá-
lis és Városarculati keret céltartalék” cím előirány-
zata terhére. 

1274/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
A feladatra fordítandó támogatás forrásának biztosí-
tása érdekében 13 970 E Ft-tal csökkenti a „917001 
Kulturális és Városarculati keret céltartalék” cím 
kiadási, azon belül tartalékok előirányzatát, és ez-
zel egyidejűleg tervbe veszi az „550101 Budapesti 
Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási elő-
irányzatán belül az új „BTM Vármúzeum Barokk 
Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. ütem” 
feladatot 13 970 E Ft-tal (a kiadásból céljelleggel 
támogatott intézményi beruházás 11 000 E Ft, beru-
házási célú előzetesen felszámított áfa 2 970 E Ft).

A „BTM Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető 
csere és rekonstrukció I. ütem” feladat összköltsé-
ge, egyben 2015. évi előirányzata: 13 970 E Ft.

1275/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. 
rendelet 54. § (3) bekezdése szerint eseti jelleggel 
magához vonja a Budapest Főváros Önkormányza-
ta és intézményei beruházási és felújítási tevékeny-
sége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósí-
tásának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. 
rendelet 14. § (2) bekezdésében a főpolgármesterre 
átruházott hatáskört, és jóváhagyja a 7118 egyedi 
azonosító számú, „BTM Vármúzeum Barokk Csar-
nok üvegtető csere és rekonstrukció I. ütem” tárgyú 
engedélyokiratot az előterjesztés 2. sz. melléklete 
szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármes-
tert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 8 napon belül 

Felelős: Tarlós István 

1276/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Széll Kálmán tér története mun-
kacímű időszaki kiállítás megrendezésére a Buda-
pesti Történeti Múzeum részére 3 300 E Ft támoga-
tást biztosít a „917001 Kulturális és Városarculati 
keret céltartalék” cím előirányzata terhére. Ennek 
érdekében 3 300 E Ft-tal csökkenti a „917001 Kul-
turális és Városarculati keret céltartalék” cím ki-
adási, azon belül tartalékok előirányzatát, és ez-
zel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli az 
„550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támo-
gatási és kiadási, ezen belül dologi kiadások elő-
irányzatát.

1277/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat Tehet-
séggondozó Független Előadó-művészeti Program-
jának támogatása érdekében a Függetlenül Egy-
mással Közhasznú Egyesület részére 20 000 E Ft 
támogatást biztosít a „917001 Kulturális és Vá-
rosarculati keret céltartalék” cím tartalékok elő-
irányzata terhére. Ennek érdekében 20 000 E Ft-tal 
csökkenti a „917001 Kulturális és Városarculati ke-
ret céltartalék” cím tartalékok előirányzatát és ez-
zel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a 
„838202 Függetlenül Egymással Közhasznú Egye-
sület” cím kiadási, ezen belül egyéb működési célú 
támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirány-
zatát.

1278/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat 
és a Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület 
között a Fővárosi Önkormányzat Tehetséggondozó 
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Független Előadó-művészeti Programjának támo-
gatása tárgyban megkötendő támogatási megálla-
podást az előterjesztés 4. számú melléklete szerin-
ti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak 
aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 30 napon belül 

Felelős: Tarlós István 

1279/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy az Ars Sacra Fesztivál támogatása 
érdekében az Ars Sacra Alapítvány részére 1 000 E 
Ft támogatást biztosít a „917602 Céltartalék egyes 
önként vállalt kulturális feladatok ellátására” cím 
tartalékok előirányzata terhére.
Ennek érdekében 1 000 E Ft-tal csökkenti a „917602 
Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok 
ellátására” cím kiadási, azon belül tartalékok elő-
irányzatát, és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeg-
gel megemeli a „847102 Kulturális célú kiadások” 
cím kiadási, ezen belül az egyéb működési célú 
támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirány-
zatát.

1280/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormány-
zat és az Ars Sacra Alapítvány között az Ars Sacra 
Fesztivál támogatása tárgyban megkötendő támo-
gatási megállapodást az előterjesztés 5. számú mel-
léklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgár-
mestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 30 napon belül 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 29. pontja: Javaslat a Thália Színház 
Nonprofit Kft. Mikroszkóp Színpad rekonstrukciójának 
előkészítésével kapcsolatos döntésekre

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1281/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
egyetért a „Thália Színház Nonprofit Kft., Mikrosz-
kóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes 
tervek elkészítése” tárgyú feladat megvalósításával.

1282/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
A fejlesztési feladat forrásának biztosítása, meg-
valósítása érdekében 37 000 E Ft-tal csökkenti a 
„917001 Kulturális és városarculati keret céltarta-
lék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirány-
zatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel terv-
be veszi a „840302 Önkormányzati beruházások” 
cím kiadási előirányzatán az új „Thália Színház 
Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához 

szükséges engedélyes tervek elkészítése” tárgyú 
feladatot, a kiadásból önkormányzati beruházások 
29 134 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított 
áfa 7 866 E Ft, összköltsége, és egyben 2015. évi 
előirányzata 37 000 E Ft. 

1283/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. 
rendelet 1. § (7) bekezdése szerint eseti jelleggel 
magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata 
és intézményei beruházási és felújítási tevékenysé-
ge előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósítá-
sának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. 
rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt felhatalma-
zás szerinti, a Költségvetési Bizottság véleménye-
zési, valamint a Tulajdonosi, Gazdasági és Közte-
rület-hasznosítási Bizottság döntési hatáskörét, és 
jóváhagyja a „Thália Színház Nonprofit Kft., Mik-
roszkóp Színpad átalakításához szükséges engedé-
lyes tervek elkészítése” tárgyú, 7114 egyedi azono-
sító számú engedélyokiratot az előterjesztés 2. sz. 
melléklete szerinti tartalommal. Egyidejűleg felha-
talmazza a főpolgármestert az engedélyokirat alá-
írására. 

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 30 napon belül 

Felelős: Tarlós István 

1284/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h. 
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. 
rendelet 1. § (7) bekezdése szerint eseti jelleggel 
magához vonja a Budapest Főváros Önkormányza-
ta és intézményei beruházási és felújítási tevékeny-
sége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósí-
tásának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. 
rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt felhatalma-
zás szerinti, a Költségvetési Bizottság véleménye-
zési, valamint a Tulajdonosi, Gazdasági és Köz-
terület-hasznosítási Bizottság döntési hatáskörét, 
továbbá a rendelet 16. § (1) bekezdése értelmében 
jóváhagyja és megköti a „Thália Színház Nonprofit 
Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges 
engedélyes tervek elkészítése” tárgyú feladathoz 
kapcsolódó megvalósítási megállapodást az előter-
jesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felké-
ri a főpolgármestert a megállapodás aláírására. 

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 30 napon belül 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 30. pontja: Javaslat a Budapesti Törté-
neti Múzeum alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra 
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1285/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
módosítja a Budapesti Történeti Múzeum intéz-
mény – a 655/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. határozat-
tal elfogadott – alapító okiratát az előterjesztés 
2/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint 
jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratot az előterjesztés 2/C. sz. mel-
léklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgár-
mestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, va-
lamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratának, az előterjesztés 2/C. sz. mellék-
lete szerinti tartalommal történő kiadására, továb-
bá a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés 
iránti intézkedésekre.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 31. pontja: Javaslat a Budapesti Törté-
neti Múzeum Lajos utcai kiállítóházának helyreállításá-
hoz szükséges előirányzatok rendezésére

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1286/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
egyetért a „Budapesti Történeti Múzeum Budapest 
Galéria Lajos utcai kiállítóház árvízi károk helyre-
állítása” tárgyú feladat megvalósításával.

1287/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal a „Budapesti Történeti Mú-
zeum Budapest Galéria Lajos utcai kiállítóház ár-
vízi károk helyreállítása” feladat megvalósítása 
érdekében a támogatási összeg, 1 245 E Ft „Általá-
nos tartalék” cím terhére történő biztosítására úgy, 
hogy a vis maior támogatás megérkezését követően 
az előzetesen biztosított 1 245 E Ft összegű forrás a 
Fővárosi Önkormányzat költségvetésében az „Ál-
talános tartalék” címre kerüljön visszapótlásra.

1288/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
A feladat megvalósítása érdekében 1 245 E Ft-tal 
csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadá-
si, azon belül a tartalékok előirányzatát, valamint 
1 295 E Ft-tal csökkenti a „848001 Árvízi védeke-
zéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadások ke-
rete” cím kiadási, azon belül egyéb beruházási célú 
támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirány-
zatát, és ezzel egyidejűleg 2 540 E Ft-tal tervbe ve-
szi az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím 
kiadási előirányzatán az új, „Budapesti Történe-
ti Múzeum Budapest Galéria Lajos utcai kiállító-
ház árvízi károk helyreállítása” tárgyú feladatot, a 
kiadásból céljelleggel támogatott intézményi be-

ruházások 2 000 E Ft, beruházási célú, előzetesen 
felszámított áfa: 540 E Ft, összköltsége és egyben 
2015. évi előirányzata: 2 540 E Ft. 

1289/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. 
rendelet 54. § (3) bekezdése szerint eseti jelleggel 
magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata 
és intézményei beruházási és felújítási tevékenysé-
ge előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósítá-
sának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. 
rendelet 14. § (2) bekezdésében foglalt felhatal-
mazás szerinti főpolgármesteri hatáskört, és jóvá-
hagyja a 7131 egyedi azonosító számú, „Budapes-
ti Történeti Múzeum Budapest Galéria Lajos utcai 
kiállítóház árvízi károk helyreállítása” tárgyú enge-
délyokiratot az előterjesztés melléklete szerinti tar-
talommal, egyben felkéri a főpolgármestert annak 
aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 8 napon belül 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 32. pontja: Javaslat a városligeti Kon-
rad Adenauer úton a névadó tiszteletére állítandó mell-
szobor jóváhagyására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1290/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdése ér-
telmében jóváhagyja, hogy a Közép- és Kelet-euró-
pai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közala-
pítvány – a felállítási és a mindenkori karbantartási 
költségek vállalása mellett – elhelyezze a Juha Ri-
chárd szobrászművész által Konrad Adenauer tisz-
teletére készített mellszobrot a XIV. kerület, Ade-
nauer úton, a mű talapzatán magyarul, németül és 
angolul a következő felirattal: 
Konrad Adenauer 1876–1967 / a Német Szövetségi 
Köztársaság kancellárja 1949 és 1963 között / „Eu-
rópa egysége kevesek álma volt. Sokak reményévé 
vált. Ma mindannyiunk számára szükségszerűség.” 
(Konrad Adenauer, 1954) 
Magyarország Kormánya megbízásából állíttatta a 
Polgári Magyarország Alapítvány és a Közép- és 
Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásá-
ért Közalapítvány / 2015. 

Határidő: a határozat megküldésére 25 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 33. pontja: Parkolásüzemeltetésre vonat-
kozó együttműködési megállapodás megkötése a III. ke-
rületi Önkormányzattal

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1291/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
egyetért a III. kerület Önkormányzata közigazgatá-
si területein lévő egységes parkolási rendszer bőví-
tésére vonatkozó javaslattal, ennek érdekében jóvá-
hagyja és megköti a parkolásüzemeltetési feladatok 
ellátására irányuló együttműködési megállapodást 
az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tarta-
lommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírá-
sára.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

1292/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a Fővárosi Önkor-
mányzat tulajdonában álló, de a III. kerületi Önkor-
mányzat közigazgatási területén lévő közlekedési 
célú várakozási közterület üzemeltetési, fenntartási 
feladataihoz kapcsolódóan a „888301 Közterületi 
parkolási feladatok” címen a bevételi, azon belül a 
működési bevételek előirányzatát meg kell emelni 
11 377 E Ft-tal (ebből: készletértékesítések, szol-
gáltatások bevételei 8 958 E Ft, kiszámlázott áfa 
2 419 E Ft), valamint ezzel egyidejűleg megemelés-
re kerül a címen belül a kiadási, azon belül a dologi 
kiadások (többi dologi kiadás) előirányzata össze-
sen 11 377 E Ft-tal (ebből: az egyéb szolgáltatások 
nettó összege 8 958 E Ft, a visszaigényelhető mű-
ködési célú áfa pedig 2 419 E Ft).

A napirend 34. pontja: Parkolásüzemeltetésre vonat-
kozó együttműködési megállapodás megkötése a XIII. ke-
rülettel

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1293/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
egyetért a XIII. kerület Önkormányzata közigaz-
gatási területein lévő egységes parkolási rendszer 
bővítésére vonatkozó javaslattal, ennek érdeké-
ben jóváhagyja és megköti a parkolásüzemeltetési 
és beruházási feladatok ellátására irányuló együtt-
működési megállapodást az előterjesztés 3. számú 
melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpol-
gármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 35. pontja: Javaslat Budapest Főváros 
Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről 
szóló 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1294/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
a főpolgármester javaslata alapján a „844702 Fő-
polgármesteri keret” cím terhére az alábbi állam-
háztartáson kívüli szervezeteket támogatja:

Szervezet neve Támogatás célja Összege

Medicopter Alapítvány

A Magyar Légimentő Nonprofit Kft. részére beszerezni kívánt
1 db Lifepak 15 defibrillátor monitor, 1 db Lucas II. mellkaskomprimáló 

eszköz, valamint gyermek sürgősségi ellátáshoz szükséges eszközök
beszerzésének költségei céljára támogatás

8 000 E Ft

Magyar Jamboree
Alapítvány

A 2015. július 22.–augusztus 8. között Japánban
megrendezésre került 23. Cserkész Világtalálkozóra 5 fő budapesti
III. kerületi cserkész kiutazásának, valamint kint tartózkodásának

költségei céljára támogatás

1 000 E Ft

A Magyar
Kézművességért

Alapítvány

A 2015. július 5.–augusztus 28. között a Duna Palotában megrendezésre 
került „Magyar kézművesség – 2015” és „Kézművesség a Játékvilágban” 

című kettős tematikájú kiállítás budapesti kiállítóinak díjazása
és a kiállítás albumának elkészítése költségei céljára támogatás

600 E Ft

Két Kéz Segítő Alapítvány Az Alapítvány által létrehozott Csoda-Bogár Ház Fejlesztő Óvoda
új épületének felújítási költségei céljára támogatás 1 000 E Ft

Gadányi Jenő Művészeti 
Műhely Alapítvány

Gadányi Jenő festőművész munkásságát bemutató Gadányi album
megjelentetésének költségei céljára támogatás 300 E Ft

Reménytadó Alapítvány
A Semmelweis Egyetem II. sz. Gyermekklinikája részére

6 db volumentrikus infúziós pumpa és állvány beszerzésének
költségei céljára támogatás

4 800 E Ft

Mikes Kelemen
Közhasznú Alapítvány

A „25 év szabadon Közép-Európában” elnevezésű
társadalomtudományi konferencia szervezési és lebonyolítási, valamint
a konferencia anyagából készülő könyv megjelentetési költségei céljára 

támogatás

2 000 E Ft
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1295/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Visszavonja a Kisebbségekért Pro-Minoritate Ala-
pítvány 500 E Ft támogatását, ezért hatályon kívül 
helyezi a 476/2015. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozat 
alábbi szövegrészét: 
„Szervezet neve: Kisebbségekért Pro-Minoritate Ala-
pítvány;
Támogatás célja: A 2015. február 7-én a Petőfi Csar-
nokban megrendezésre került XIX. Csángó Bál 
szervezési költségei céljára támogatás;
Összege: 500 E Ft”.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 43/2015. (X. 20.) önkormányzati rendeletét 
Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont 
költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. ren-
delet módosításáról az előterjesztés – előterjesztői kiegé-
szítéssel módosított – 2. számú melléklete szerinti tarta-
lommal.

A napirend 36. pontja: Döntés a fővárosi kitüntető 
díjak adományozásáról

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1296/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
„Pro Urbe Budapest” díjat adományoz Jónyer Ist-
ván részére.

Határidő: 2015. november 17.
Felelős: Tarlós István

1297/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
„Pro Urbe Budapest” díjat adományoz Keserű Ilo-
na részére.

Határidő: 2015. november 17.
Felelős: Tarlós István

1298/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
„Pro Urbe Budapest” díjat adományoz:
1. Derce Tamás,
2. Ókovács Szilveszter,
3. Schmidt Mária,
4. Süllei László 
részére.

Határidő: 2015. november 17.
Felelős: Tarlós István

1299/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy nem adományoz „Budapestért” dí-
jat Szabó György részére.

1300/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
„Budapestért” díjat adományoz dr. Hollósi Antal 
részére.

Határidő: 2015. november 17.
Felelős: Tarlós István

1301/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
„Budapestért” díjat adományoz:
 1. Bálint Beáta,
 2. dr. Feledy Balázs,
 3. Filip Tamás,
 4. dr. Futó Péter,
 5. Galgóczy Árpád,
 6. Gergely Gábor,
 7. Gönczi Ambrus,
 8. Horváth Zoltán,
 9. Incze Ildikó,
10. Klampár Tibor,
11. Kobzos Kiss Tamás,
12. Menyhárt Sándor,
13. Orbán Kálmán,
14. Pósch Mária,
15. dr. Prehlik Lajos,
16. R. Törley Mária, 
17. Rédei Éva,
18. Török Ferenc,
19. dr. Törös Edit, 
20. Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány 
részére.

Határidő: 2015. november 17.
Felelős: Tarlós István

1302/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
„Zalabai Gábor díj – A Budapestiek Esélyegyenlő-
ségéért” díjat adományoz:
1. Gedeon Andor,
2. Karácsonyi Magdolna,
3. Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde Kollektívája
részére.

Határidő: 2015. november 17.
Felelős: Tarlós István

1303/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Fővárosért Emlékzászló díjat adományoz:
1. Készenléti Rendőrség 
részére.

Határidő: 2015. november 17.
Felelős: Tarlós István

1304/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
„Dr. Barna Sándor Emlékérem – A Főváros Köz-
biztonságáért” díjat adományoz:
1. Fábián Gyula,
2. Gorócz Lászlóné,
3. Szilágyi Sándor,
4. Tutkovits József,
5. dr. Varsányi Péter 
részére.

Határidő: 2015. november 17.
Felelős: Tarlós István

1305/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Papp László Budapest-Sportdíjat adományoz:
1. Balogh Gábor,
2. Csisztu Zsuzsa,
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3. Dobozy László Béla,
4. Kökény Beatrix,
5. Markovits László 
részére.

Határidő: 2015. november 17.
Felelős: Tarlós István

A napirend 37. pontja: Javaslat kulturális nonprofit 
kft.-k ügyvezetőinek megválasztására

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1306/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az előterjesztés határozati javaslatai-
ról pontonként kíván szavazni.

1307/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
A Vagyonrendelet 56. § (2) bekezdés b) pontja és 
az Emtv. 39. § (9) bekezdése alapján megválaszt-
ja Puskás Tamást a Centrál Színház Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjének 2016. február 1. napjától 2021. ja-
nuár 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, 
bruttó 700 000 Ft/hó munkabér megállapításával. 
Egyúttal, az Emtv. 41. § (2) bekezdésének felhatal-
mazása alapján hozzájárul ahhoz, hogy a P&B 
Szórakoztatás Szervező és Bonyolító Betéti Társa-
ságban (cégjegyzékszám: 01-06-117064) részese-
déssel rendelkezzen és a Társaságban tisztségvise-
lőként tevékenykedjen. Továbbá az Emtv. 41. § (2) 
bekezdése alapján hozzájárul, hogy Puskás Tamás 
az Orgonás Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság-
ban (cégjegyzékszám: 01-06-735702) részesedés-
sel rendelkezzen. Tudomásul veszi Puskás Tamás 
bejelentését, miszerint .................. (hozzátartozó) 
a P&B Szórakoztatás Szervező és Bonyolító Betéti 
Társaság kültagja, valamint az Orgonás Kulturális 
Szolgáltató Betéti Társaságnak beltagja és vezető 
tisztségviselője.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a ve-
zetői megbízáshoz kapcsolódó munkaügyi intézke-
dések megtételéről.

Határidő: 2016. február 1.
Felelős: Tarlós István 

1308/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
A Vagyonrendelet 56. § (2) bekezdés b) pontja és 
az Emtv. 39. § (9) bekezdése alapján megválasztja 
Nemcsák Károlyt a József Attila Színház Nonprofit 
Kft. ügyvezetőjének 2016. február 1. napjától 2021. 
január 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, 
bruttó 800 000 Ft/hó munkabér megállapításával. 
Egyúttal az Emtv. 41. § (2) bekezdésé nek felhatal-
mazása alapján hozzájárul ahhoz, hogy Nemcsák 
Károly a SAÍS Szolgáltató, Művészeti és Kereske-
delmi Betéti Társaságban (cg.: 13-06-030557) ré-
szesedéssel rendelkezzen és a Társaság ban vezető 

tisztségviselőként tevékenykedjen, valamint tudo-
másul veszi bejelentését, mely szerint .................. 
(hozzátartozó) a SAÍS Szolgáltató, Művészeti 
és Kereskedelmi Betéti Társaságnak (cg. 13-06-
030557) tagja.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a ve-
zetői megbízáshoz kapcsolódó munkaügyi intézke-
dések megtételéről.

Határidő: 2016. február 1.
Felelős: Tarlós István 

1309/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
A Vagyonrendelet 56. § (2) bekezdés b) pontja és 
az Emtv. 39. § (9) bekezdése alapján megválaszt-
ja Máté Gábort a Katona József Színház Nonpro fit 
Kft. ügyvezetőjének 2016. február 1. napjától 2021. 
január 31. napjáig terjedő határozott időtartam-
ra, bruttó 900 000 Ft/hó munkabér megállapításá-
val. Egyúttal az Emtv. 41. § (2) bekezdésének fel-
hatalmazása alapján hozzájárul ahhoz, hogy Máté 
Gábor a MŰTOL-L Betéti Társaságban (cg.: 01-
06-514930) részesedéssel rendelkezzen és a Társa-
ságban vezető tisztségviselőként tevékenykedjen.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a ve-
zetői megbízáshoz kapcsolódó munkaügyi intézke-
dések megtételéről.

Határidő: 2016. február 1.
Felelős: Tarlós István 

1310/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
A Vagyonrendelet 56. § (2) bekezdés b) pontja és 
az Emtv. 39. § (9) bekezdése alapján megválaszt-
ja Kováts Adélt a Radnóti Miklós Színház Nonpro-
fit Kft. ügyvezetőjének 2016. február 1. napjától 
2021. január 31. napjáig terjedő határozott időtar-
tamra, bruttó 700 000 Ft/hó munkabér megállapí-
tásával. Egyúttal az Emtv. 41. § (2) bekezdésének 
felhatal mazása alapján hozzájárul ahhoz, hogy Ko-
váts Adél a Ko&Ko Kulturális és Kereskedelmi Be-
téti Társaságban (cg.: 01-06-784849) részesedéssel 
rendelkezzen és a Társaságban vezető tisztségvise-
lőként tevékenykedjen. Továbbá az Emtv. 41. § (2) 
bekezdésének felhatalmazása alapján hozzájárul, 
hogy Kováts Adél a KOVARTS Produkciós Iroda 
Betéti Társaságban (cg.: 01-06-784853) részese-
déssel rendelkezzen, valamint tudomásul veszi be-
jelentését, mely szerint .................. (hozzátartozó) 
a Ko&Ko Kulturális és Kereskedelmi Betéti Tár-
saságnak (cg.: 01-06-784849) kültagja, valamint a 
KOVARTS Produkciós Iroda Betéti Társaságnak 
(cg.: 01-06-784853) beltagja és vezető tisztségvise-
lője.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a ve-
zetői megbízáshoz kapcsolódó munkaügyi intézke-
dések megtételéről.

Határidő: 2016. február 1.
Felelős: Tarlós István 
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A napirend 38. pontja: Javaslat bírósági ülnökök so-
ron kívüli választására

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr., távollétében: 
Bárdonné dr. Benda Mónika

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1311/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. 
évi CLXII. törvény 215. § (1) bekezdésében bizto-
sított hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az előter-
jesztés melléklete szerinti személyeket megválaszt-
ja bírósági ülnöknek a Fővárosi Törvényszékre.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

1312/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 
2011. évi CLXII. törvény 215. § (1) bekezdésében 
biztosított hatáskörében eljárva felkéri a főpolgár-
mestert, hogy a megválasztott bírósági ülnökök 
névjegyzékét, a jelöltek elfogadó nyilatkozatait és a 
megbízóleveleket küldje meg a Fővárosi Törvény-
szék elnöke részére.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 39. pontja: Javaslat kulturális nonprofit 
kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jog-
viszonyával kapcsolatos döntésre

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1313/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 
és a MED-ART-II. Művészeti, Egészségügyi és 
Gazdasági Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzék-
szám: 01-06-619734) közötti szerződés megköté-
sét, Meczner János ügyvezető „Misi mókus vándor-
úton” c. mű felújító megrendezésével kapcso latban 
az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalom-
mal, azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői 
munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra to-
vábbi jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak 
együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető 
havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 40. pontja: G. K. M-né fellebbezése Bu-
dapest Főváros Főjegyzője FPH079/1317-4/2015. számú 
I. fokú határozata ellen 

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1314/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás ál-
talános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
107. § (1) bekezdése alapján, mint másodfokú szerv 
helybenhagyja a főjegyző FPH079/1317-4/2015. 
számú határozatát, és meghozza a II. fokú határo-
zatot az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tar-
talommal.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

1315/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás ál-
talános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
107. § (1) bekezdése alapján, mint másodfokú szerv 
felhatalmazza a főpolgármestert a II. fokú határo-
zatnak az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tar-
talommal történő aláírására. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 41. pontja: M-né B. G. jogorvoslati ké-
relme Budapest Főváros Főpolgármestere FPH079/878-
8/2015. számú I. fokú határozata ellen

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1316/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás ál-
talános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
107. § (1) bekezdése alapján, mint másodfokú szerv 
helybenhagyja a főpolgármester FPH079/878-
8/2015. számú határozatát, és meghozza a II. fokú 
határozatot az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti 
tartalommal. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

1317/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás ál-
talános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
107. § (1) bekezdése alapján, mint másodfokú szerv 
felhatalmazza a főpolgármestert a II. fokú határo-
zatnak az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tar-
talommal történő aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 42. pontja: Javaslat a BKV Zrt. tulajdo-
nában lévő egyes ingatlanok értékesítéséhez, valamint 
hasznosításához történő hozzájárulásra

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1318/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdése alapján a Budapesti Közlekedési 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.) 
legfőbb szervének hatáskörében eljárva
– Hozzájárul ahhoz, hogy a BKV Zrt. – a 

24004/0/A/5 hrsz.-ú, Bp. V. ker., Ferenciek tere 
3. sz. alatti, valamint a 3499/2 hrsz.-ú, Bp. XI. 
ker., Halmi u. 26. sz. alatti ingatlanok kivételé-
vel – az alábbi ingatlanok értékesítésére írjon ki 
nyilvános pályázatot:
● Bp. V. ker., Veres Pálné u. 10., hrsz.: 

24003/A/7 üzlet, társasházi albetét;
● Bp. VII. ker., Akácfa u. 25., hrsz.: 34387/0/A/1 

műhely, társasházi albetét;
● Bp. XIII. ker., Madridi út, hrsz.: 26546 telek;
● Kerepes, Szabadság u., hrsz.: 2529/3 lakóház, 

udvar, gazdasági épület;
● Bp. III. ker., Keled út, hrsz.:19422/1, 19430 

beépítetlen terület;
● Bp. VII. ker., Tivadar utca 2., hrsz.: 33718/A/2 

és 33718/A/3 társasházi albetétek;
● Bp. XV. ker., Zsókavár u. 6., hrsz.: 91158/99/
 A/73 iroda, társasházi albetét;
● Pomáz külterület hrsz.: 065/3 és 065/4 ingat-

lan.
A nyilvános pályázati eljárást az alábbi feltéte-
lekkel kell lefolytatni:
● az értékesítés legalább egy országosan meg-

jelenő napilapban és a BKV honlapján, vala-
mint szakmai internetes honlapon meghirde-
tett nyílt pályázati felhívás útján történjen;

● a felhívás megjelenése és a beadási határidő 
napja között kerüljön legalább 30 nap biztosí-
tásra;

● a pályázatban limitár, vagy irányár nem kerül 
megjelölésre;

● az ajánlati biztosíték az értékbecslésben megha-
tározott érték 5%-a (de minimum 100 000 Ft);

● egyedüli értékelési szempont a megajánlott 
vételár nagysága;

● a pályázat egészben vagy egyes ingatlanok 
vonatkozásában bármikor visszavonható, il-
letve érvényes ajánlat esetén is eredményte-
lennek minősíthető.

– A pályázat eredményéről szóló döntés meg-
hozatalára és – eredményes eljárás esetén – az 
adásvételi szerződések aláírására felhatalmazza 
a BKV Zrt. elnök-vezérigazgatóját azzal, hogy 
abban az esetben lehet az eljárást eredményes-
sé nyilvánítani, ha az adott ingatlan vonatko-
zásában legalább az érvényes (aktualizált) ér-
tékbecslésben meghatározott értéket elérő, vagy 
meghaladó érvényes árajánlat érkezett. Az ettől 

eltérő esetekben az eljárást eredménytelennek 
kell nyilvánítani.

1319/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében és a Buda-
pesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvény-
társaság tulajdonosaként eljárva úgy dönt, hogy 
– a BKV Zrt. Kelenföldi M4 Irodaház büféjének 

bérbeadására és üzemeltetésére kiírt pályázatot 
eredményesnek nyilvánítja, és jóváhagyja a pá-
lyázati eljárás nyertesével, a Valami Reggeliző 
Kft.-vel a bérleti szerződés megkötését az alábbi 
főbb kondíciókkal: 
● bérleti díj: 60 000 Ft/hónap + áfa;
● időtartam: 5 év, határozott idő;
● felmondási idő: 90 nap. 

– Felhatalmazza a BKV Zrt. elnök-vezérigazgató-
ját arra, hogy a bérleti szerződés aláírása iránt – 
a BKK Zrt. igazgatóságának 455/2015. (IX. 9.) 
számú határozatában foglalt javaslatot megfon-
tolva – intézkedjen. 

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

1320/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében és a Buda-
pesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvény-
társaság tulajdonosaként eljárva úgy dönt, hogy
– kerüljön értékesítésre a Törökbálint belterület 

561 hrsz. alatt felvett, „kivett autóbusz-pályaud-
var” megjelölésű, 73 m² területű ingatlan pályá-
zat mellőzésével Törökbálint Önkormányzata 
részére kisajátítást helyettesítő ingatlan adásvé-
teli szerződéssel, az alábbi kondíciókkal:
● vételár: 3 260 000 Ft + áfa;
● vételár megfizetése egy összegben átutalással 

történik.
– Felhatalmazza a BKV Zrt. elnök-vezérigazgató-

ját az adásvételi szerződés aláírására, valamint 
arra, hogy a Volánbusz Zrt.-vel kötött bérleti 
szerződés módosításáról intézkedjen. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1321/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva fel-
kéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a 
Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a BKV Zrt. 
vezető tisztségviselőjét értesítse. 
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Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 43. pontja: Javaslat a Fővárosi Csator-
názási Művek Zrt. kisebbségi részvényesei közötti rész-
vényátruházáshoz kapcsolódó döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, 
Sidó Szabolcs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1322/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
a) hozzájárul a Berlinwasser Holding GmbH-nak 

a Csatorna Holding Zrt. 50%–1 szavazati jo-
got biztosító részesedéssel bíró tulajdonában, a 
Berlinwasser International GmbH-ban fennálló 
részvényei 100%-ának, valamint a Berlinwasser 
Holding GmbH 1 db B 167557 sorszámú 
100 000 Ft (azaz egyszázezer forint) névértékű 
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-ben fennálló 
részvénye Veolia Voda SA-ra történő átruházá-
sához.

b) Hozzájárul a Berlinwasser Holding GmbH-
nak az FCSM Zrt.-t érintően 1997-ben létre-
jött részvényesi megállapodásban, valamint a 
Berlinwasser Holding GmbH részvételével azo-
nos felek között létrejött más szerződésekben 
foglalt jogai és kötelezettségei Veolia Voda SA-
ra való átruházásához.

c) Hozzájárul ahhoz, hogy a Berlinwasser Holding 
GmbH és a Veolia Voda SA közötti átruházás 
tárgyát képező 1 db FCSM Zrt.-ben fennálló 
részvény a K&H Bank Zrt.-nél lévő letétből át-
menetileg felszabadításra kerüljön a Veolia Voda 
SA részvényszerzésének átvezetése és üres for-
gatmánnyal való ellátása céljából és idejére.

A fentiekre vonatkozóan létrejövő megállapodásban 
foglalt fővárosi önkormányzati kötelezettségválla-
lásokat teljesíti, így különösen, aláírja az FCSM 
Zrt. részvényei kapcsán a K&H Bank Zrt.-vel lét-
rejött letéti szerződés módosítását.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1323/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormány-
zat, a Veolia Environnement SA, a Veolia Eau – 
Compagnie Générale des Eaux Société en Com-
mandante par Actions, a Veolia Central & Eastern 
Europe SA, a Berlinwasser Holding GmbH, a 
Csatorna Holding Zrt., a Berliner Wasserbetriebe 
Anstalt des Öffentlichen Rechts, a Berlinwasser In-
ternational GmbH, valamint az FCSM Zrt. közötti, 
az FCSM Zrt.-t és a Csatorna Holding Zrt.-t érin-
tő részvényátruházásokhoz kapcsolódó megállapo-
dást az előterjesztés 2. sz. mellékletében, valamint a 
K&H Bank Zrt.-vel létrejött letéti szerződés módo-
sítását az előterjesztés 3. sz. mellékletében foglal-

tak szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármes-
tert a megállapodás és a letétiszerződés-módosítás 
Fővárosi Önkormányzat részéről történő aláírására, 
valamint a letét átmeneti felszabadításával kapcso-
latos Fővárosi Önkormányzat részéről szükséges 
intézkedések megtételére.  

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István 

1324/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt sze-
mélyt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
soron következő rendkívüli közgyűlésén a Fővárosi 
Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött 
mandátummal eljárva vegyen részt, és „igen” sza-
vazatával támogassa a Fővárosi Csatornázási Mű-
vek Zrt. kisebbségi részvényesei közötti részvény-
átruházáshoz kapcsolódó döntések meghozatalát. 
Felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő 
meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a Társaság soron következő rendkívüli köz-
gyűlésének napja 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 44. pontja: Javaslat az FCSM Zrt. 2015. 
évi üzleti tervének elfogadására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1325/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt sze-
mélyt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
soron következő közgyűlésén a Fővárosi Önkor-
mányzat részvényesi képviselőjeként kötött man-
dátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a 
főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatal-
mazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron 
következő közgyűlése 

Felelős: Tarlós István 

1326/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy 
dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. so-
ron következő közgyűlésén Budapest Főváros Ön-
kormányzata részvényesi képviselője kötött man-
dátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a 
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2015. évi üzleti 
tervét az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tar-
talommal. 

Határidő: a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron 
következő közgyűlése 

Felelős: Tarlós István 
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A napirend 45. pontja: Javaslat a BKK Zrt. negyed-
éves tájékoztatási kötelezettségére vonatkozó döntések 
meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1327/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
tudomásul veszi az előterjesztés 2. sz. mellékletét 
képező, a BKK Zrt. 2015. II. negyedéves működé-
séről szóló tájékoztatóban foglaltakat. 

1328/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Figyelemmel a BKK Zrt. alapszabályába – a 
786/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. határozattal elfoga dott 
módosítás kapcsán – bekerült új, 9.3.26. alpontban 
foglaltakra, hatályon kívül helyezi az 1835/2010. 
(X. 27.) Főv. Kgy. határozatot. 

A napirend 46. pontja: Javaslat a 2013. évi TÉR_KÖZ 
városrehabilitációs pályázatok egyes támogatási szerző-
déseinek módosítására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1329/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti az I. és II. számú módosítás-
sal egységes szerkezetbe foglalt, Budapest Főváros 
Önkormányzata és Budapest Főváros VII. kerület 
Erzsébetváros Önkormányzata között, a VII. kerü-
let „Klauzál tér – Kreatív Belváros Szíve” c. pro-
jektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 
1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a 
főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2015. december 15.
Felelős: Tarlós István 

1330/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti az I. számú módosítással egy-
séges szerkezetbe foglalt, Budapest Főváros Ön-
kormányzata és Budapest Főváros XII. kerület 
Hegyvidéki Önkormányzat között, a XII. kerület 
„Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környe-
zetének rehabilitációja” c. projektről szóló támo-
gatási szerződést az előterjesztés 2. sz. melléklete 
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert 
annak aláírására.

Határidő: 2015. december 15.
Felelős: Tarlós István 

1331/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti az I. számú módosítással egy-
séges szerkezetbe foglalt, Budapest Főváros Ön-
kormányzata és Budapest Főváros XIX. kerület 
Kispest Önkormányzata között, a XIX. kerület „A 
Kispesti Jézus Szíve Templom környezetrendezé-

sére” c. projektről szóló támogatási szerződést az 
előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, 
és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2015. december 15.
Felelős: Tarlós István 

1332/2015.(IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti az I. számú módosítással egy-
séges szerkezetbe foglalt, Budapest Főváros Ön-
kormányzata és Budapest Főváros XX. kerület 
Pesterzsébet Önkormányzata között, a XX. kerület 
„A Pesterzsébeti Hullám Csónakházak szabadidős 
és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves 
gyalogos összeköttetés kialakítása a városközpont-
tal” c. projektről szóló támogatási szerződést az 
előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, 
és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2015. december 15.
Felelős: Tarlós István 

1333/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Hatályon kívül helyezi az 1037/2015. (VI. 23.) Főv. 
Kgy. határozatot, és jóváhagyja, megköti az I. szá-
mú módosítással egységes szerkezetbe foglalt, Bu-
dapest Főváros Önkormányzata és Budapest Fővá-
ros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata között, 
a IX. kerület „Nehru-projekt” c. projektről szóló tá-
mogatási szerződést az előterjesztés 5. sz. mellékle-
te szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert 
annak aláírására.

Határidő: 2015. december 15.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 47. pontja: Javaslat a Városligeti építési 
szabályzat módosításához kapcsolódó környezeti értéke-
lés tartalmának elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1334/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a Városligeti építési szabályzatról szóló 
32/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítá-
si dokumentációjának részeként, a 2/2005. (I. 11.) 
Korm. rendelet alapján kidolgozott stratégiai kör-
nyezeti értékelés tematikáját az előterjesztés mel-
léklete szerinti tartalommal.
A környezeti értékelés tematikája a határozat mel-
lékletét képezi.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

1335/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
környezeti értékelés tematikájának a környezet vé-
delméért felelős érintett szervezeteknek történő 
megküldéséről, valamint annak közzétételéről. 
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Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 48. pontja: Javaslat a BKK Zrt. bérleti 
szerződésének megszüntetésére a bérelt eszközök egy ré-
szének megvásárlására és a visszaadásra kerülő eszkö-
zökhöz kapcsolódó egyéb döntésekre

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1336/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a BKK Zrt. bérleti szerző-
dés közös megegyezéssel történő megszüntetését, 
és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 3. szá-
mú melléklete szerinti megszüntető megállapodás 
aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

1337/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy az előterjesztés 3. számú mellékle-
tét képező BKK Zrt. bérleti szerződését megszünte-
tő megállapodás 3–4. számú melléklete szerinti tár-
gyi eszközöket Budapest Főváros Főpolgármesteri 
Hivatal rendelkezésére bocsátja annak érdekében, 
hogy a Főpolgármesteri Hivatal ezen tárgyi esz-
közök használatával a hivatali feladatokat hatéko-
nyabban el tudja látni. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

1338/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a BKK Zrt.-vel az adásvé-
teli szerződést az előterjesztés 6. számú mellékle-
te szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert 
annak aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

1339/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a BFVK Zrt. útján 
készítse elő a Fővárosi Önkormányzat feladatellá-
tásához nem szükséges eszközök értékesítését, és 
annak eredményét terjessze a Fővárosi Közgyűlés 
elé jóváhagyásra. 

Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 49. pontja: Javaslat a Budapesti Táv-
hőszolgáltató Zrt. és a Fővárosi Önkormányzat között 
megkötött távhőszolgáltatási közszolgáltatási szerződés 
1. számú módosítására

Előterjesztők: dr. Szeneczey Balázs, Sidó Szabolcs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1340/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.-vel 
megkötött közszolgáltatási szerződés 1. számú mó-
dosítását az előterjesztés 2. számú melléklete sze-
rinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert an-
nak aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1341/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja az előterjesztés 3. számú melléklete 
szerinti nyilatkozatot, és felkéri a főpolgármestert 
annak aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1342/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 3. sz. 
melléklete szerinti nyilatkozatban foglalt ellenőrzé-
sek végrehajtására és az ellenőrzések eredményéről 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint Irányító 
Hatóság írásban történő tájékoztatására.

Határidő: első alkalommal 2015. október 31., majd 
2016–2020-ig évente

Felelős: Tarlós István 

A napirend 50. pontja: Javaslat a Kormány 
1472/2015. (VII. 15.) Korm. határozata alapján módo-
sított Budapest Integrált Területi Programjának elfoga-
dására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1343/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a Kormány 1472/2015. (VII. 15.) Korm. 
határozata alapján módosított, az előterjesztés 
1. sz. mellékletét képező Budapest Integrált Terüle-
ti Programját, az alábbi kifogás fenntartása mellett:
Az új bölcsődei férőhelyek létrehozásának telje-
síthetősége összrégiós szinten nem reális a keret-
összeg és felmerülő igények alacsony volta miatt. 
Fenntartjuk, hogy az újonnan létrehozott, 0–3 éves 
gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyeknek a 
vállalható indikátorértéke 150 fő.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

A napirend 51. pontja: Javaslat az ECOSMART c. 
pályázat 2. fordulóba történő benyújtására a Horizont 
2020 keretprogram „Klaszterek által nyújtott támogatás 
az új értékláncokhoz” című kiírására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1344/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja az ECOSMART c. pályázat Horizont 
2020 INNOSUP-1-2015 jelű „Klaszterek által nyúj-
tott támogatás az új értékláncokhoz” elnevezésű 
pályázati kiírás II. fordulójára történő benyújtását.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

1345/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a pályázat pozitív 
elbírálása esetén az Európai Bizottság és a vezető 
partner között kötendő támogatási szerződést ter-
jessze be a Fővárosi Közgyűlés soron következő 
ülésére, a támogatási szerződés részét képező csat-
lakozási formanyomtatvány jóváhagyása céljából. 

Határidő: 2016. június 30. 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 52. pontja: Javaslat a BVA Budapesti Vá-
rosarculati Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervével kap-
csolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1346/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdése alapján a BVA Budapesti Városarcu-
lati Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében 
eljárva 
– Elfogadja a Társaság 2015. évi üzleti tervét az 

előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalom-
mal.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőit érte-
sítse.

Határidő: 2015. október 30.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 53. pontja: Jelentés lejárt határidejű köz-
gyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr. távollétében: 
Bárdonné dr. Benda Mónika 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1347/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló 
jelentést – figyelemmel az 1348–1349/2015. (IX. 
30.) Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra – elfo-
gadja.

1348/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
A 761/2004. (IV. 29.) határozatot hatályon kívül he-
lyezi;
– a 4026/2011. (XII. 14.) határozatot hatályon kí-

vül helyezi;
– a 602/2012. (IV. 25.) határozatot hatályon kívül 

helyezi;
– az 1076/2014. (VI. 30.) határozatot hatályon kí-

vül helyezi.

1349/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
A 2039/2012. (X. 3.) határozat végrehajtási határ-
idejét 2015. december 31-re módosítja;
– a 2200/2013. (XII. 11.) határozat végrehajtási 

határidejét 2015. december 31-re módosítja; 
– a 821/2014. (IV. 30.) határozat végrehajtási ha-

táridejét 2015. december 31-re módosítja;
– az 554/2015. (IV. 29.) határozat végrehajtási ha-

táridejét 2015. december 31-re módosítja.

A napirend 54. pontja: Balázs Mór síremlékének fel-
újítása

Előterjesztő: Gy. Németh Erzsébet 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1350/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat saját for-
rásból – a 2016. évi fővárosi költségvetés általános 
céltartaléka terhére – helyreállíttatja Balázs Mór 
közlekedésmérnök síremlékét. Felkéri a főpolgár-
mestert, hogy terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé a 
rekonstrukció elvégzéséhez szükséges javaslatot, 
előterjesztést.

Határidő: 2015. november 30. 
Felelős: Tarlós István 

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2015. szeptember 30-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.  Tarlós István s. k.
 főjegyző főpolgármester

s
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